Sportovní den ZŠ Komenského 17 28. 6. 2016
1.) Beachové kurty

-

turnaj v beachvolejbalu
ped. dozor – pí. uč. Kupilíková, Matulková, Milsimerová
kapacita – 32 dětí ( 8x4)
cena - 20 Kč
začátek 8:00

2.) Sportovní hala Jiskra

-

turnaj ve florbalu
ped. dozor – p. uč. Láska, Šilhánek, Dekányová
kapacita 40 dětí ( 8 x 5)
cena – 20 Kč
začátek 8:00

3.) Cyklistika

-

4.) Sportovní centrum Hojda
-

turnaj ve Squashi ped. dozor. – p. uč. - Frček
kapacita – 14 dětí
začátek – 9:00
cena – 20 Kč

-

Bosu, trampolínky
ped. dozor – pí. uč. Forstová
kapacita – 10 až 15 dětí
začátek - 9:00
cena – 20 Kč

-

Human 3D posilovna - kladky, TRX – cvičení s vlastní vahou
ped. dozor – pí. uč. Kozová
kapacita – 15 dětí
začátek - 10:00
cena – 20 Kč

5.) Sportovní centrum Hojda

6.) Sportovní centrum Rodeo-

7.) Plavecký bazén

-

8.) Turistika

-

9. Venkovní hřiště K17

10. Baseballové hřiště na cvičáku

ped. dozor – p. uč. Váchalová, Kalinová
kapacita – 15 dětí
začátek – 8:00

-

plavecké závody, hry na vodě
ped. dozor – pí. uč Thomayerová, Rybárová J., Konopová, Mrkosová, Egerová
6. ročníky
začátek – 8:00
přírodní toulky Chodskem :)
ped. dozor – pí. uč., Halíková, Vlčková, Vančurová,Holoubková
Ti, kteří se nepřihlásili na žádné stanoviště z nabídky.
začátek – 8:00
turnaj v nohejbalu trojic
ped. dozor. – p. uč. Kubal
kapacita – 24 dětí (8x3)
začátek 8:00

- baseball – hřiště BC Wolfs Domažlice
- ped. dozor. p. uč. – Hašková, Štenglová
- kapacita – 25 dětí
- začátek 9:00

Do bazénu půjdou pouze 6. ročníky spolu se svými třídními učiteli. Ostatní ročníky, včetně
sedmáků, budou rozděleni po stanovištích dle jejich internetové volby. Pro vyšší počet
učitelů v nabídce turistiky, je možnost rozdělení do dvou skupin.

