Oslávili sme OLYMPIJSKÝ DEŇ školskou športovou olympiádou
Slovenský olympijský výbor vyhlásil na sociálnych sieťach 22.jún za Olympijský
deň (hoci oficiálne sa Medzinárodný olympijský deň oslavuje 23.júna) a vyzval
širokú verejnosť, aby sa do tejto aktivity zapojila. Stredná odborná škola technická v Michalovciach to vzala priam doslovne. Na tento deň mala v pláne Školskú športovú olympiádu (ŠŠO), presnejšie jej VI.ročník. Vďaka Olympijskému
klubu v Michalovciach (konkrétne PaedDr. Radmile Hajdúkovej) nechýbala ani
olympijská vlajka či banner hlásajúci Olympijský deň, čo tomuto dňu pridalo ešte
viac olympijskej príchute.
ŠŠO na našej škole je, tak trošku netradične, súťažou študentov medzi dvomi jej
pracoviskami, na Ulici partizánskej a kapušianskej. Disciplíny sa čiastočne prispôsobujú možnostiam pracoviska, ktoré olympiádu práve pripravuje, pretože aj
dejisko si každoročne odovzdávajú. Cieľom však ostáva, v zmysle filozofie olympionizmu, zapojiť do nej čo najviac žiakov a súťažiť fér. Samozrejme, každé pracovisko sa snaží dosiahnuť víťazstvo.
Organizátorom tohto ročníka bolo pracovisko Partizánska, konkrétne vyučujúca
telesnej a športovej výchovy a zároveň predsedníčka predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy, PaedDr. Jana Hamadejová. Krátko po 8. hod. rannej zaznelo v príhovore „Hýb sa, uč sa a objavuj“ – motto Olympijského dňa a po ňom
už riaditeľ SOŠT Ing. Jaroslav Kapitan vyhlásil VI.ŠŠO za oficiálne otvorenú.
Išlo sa teda športovať.
Počasie po rannom lejaku nebolo bohvieaké. Síce nebolo veľmi horúco ako
v predchádzajúce dni, ale ani chlad a vietor neboli pre športovcov ideálne. Prvou
disciplínou bol šprint na 100 m, ktorej víťazom sa stal Lukáš Zaťko z II.AP
(Part.). Potom atletická trať patrila vytrvalostnému behu na 1500 m, v ktorom najviac síl a vytrvalosti mal Richard Harman z II.BP (Part.). V tom čase sa už v telocvični rozbehol súboj o víťazstvo vo volejbale. Tím Kapušianska mal za sebou
obrovskú podporu z radov divákov, najmä pedagógov, a určite aj vďaka tomu súboj vyhral. V športovom areáli SOŠT potom behy vystriedali ďalšie dve disciplíny, skok do diaľky a vrh guľou. Tie si žiadali dobrý odraz, švih, ale aj silu.
Doskočisko ovládol Zdenko Kamenca z II.AK (Kap.), zatiaľ čo guľou najďalej
vrhol Juraj Chrenko z II.DP. Kým vonku súťažili silní chlapi, v malej telocvični
školy sa rozbehli súboje o stolnotenisového majstra. Táto žiakmi obľúbená individuálna disciplína trvala asi najdlhšie. A aj po jej skončení si mnohí žiaci chceli
nesúťažne preveriť svoje schopnosti narábania s raketou. Najväčšie majstrovstvo
však v súťaži preukázal Nikolas Čorba z II.AK a stal sa na rok šampiónom v stolnom tenise. Zlatým klincom školskej olympiády bol futbalový zápas, ktorý prišiel

na koniec. Hru na zelenej tráve ovládli chalani z Kapušianskej a stali sa poslednými víťazmi VI. Ročníku ŠŠO na SOŠT. „Sláva víťazom, česť porazeným!“
Celkovo sa súťaží VI. ŠŠO zúčastnilo 80 študentov našej školy. Niektorí boli úspešnejší viac, iní menej. Ale aj tí, ktorí nevyhrali, môžu byť so sebou spokojní.
Boli už totiž najlepšími zo svojho pracoviska a teda istým spôsobom víťazmi. A
aj jedno z olympijských hesiel hovorí, že „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť
sa!“
Ďakujeme prípravnému a realizačnému tímu, súťažiacim, ale aj divákom. Každý
z nich mal svoj podiel na tom, že VI. ročník Školskej športovej olympiády na
Strednej odbornej škole technickej v Michalovciach bol jedným z výnimočných.
Už dnes sa tešíme na ďalší ročník, ktorý sa v tomto čase o rok bude konať na
pracovisku Kapušianska.

Celkové výsledky VI. ročníka ŠŠO na SOŠT
Atletika: beh na 100m:1.miesto-Zaťko Lukáš II.AP
2.miesto-Micák Róbert I.AP
3.miesto-Hreňo Kamil III.BK

beh na 1500m: 1.miesto-Harman Richard II.BP
2.miesto-Popaďák Jakub III.BK
3.miesto-Streňo Patrik III.AP

Skok do diaľky: 1.miesto-Kamenca Zdenko II.AK
2.miesto-Čičvák Lukáš I.DP
3.miesto-Balický Jakub I.BP

Vrh guľou:1.miesto-Chrenko Juraj II.DP
2.miesto-Bruňo Patrik III.BK
3.miesto-Magura Matúš III.AK

Stolný tenis: 1.miesto-Čorba Nikolas II.AK
2.miesto-Furda Benjamín I.DP
3.miesto- Ličák Patrik I.CP

Volejbal:1miesto-pracovisko Kapušianska
2.miesto-pracovisko Partizánska

Futbal:1.miesto-pracovisko Kapušianska
2.miesto-pracovisko Partizánska
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