
McDonald´s Cup 2022 (celý 1. stupeň) 

Ve středu 13.4.2022 jsme na našem nově zrekonstruovaném hřišti uskutečnili školní 

kolo McDonald´s cupu 2022. Žáky jsme rozdělili do kategorií podle ročníků. První třídy hrály 

na zadním hřišti na florbalové branky a na starosti je měla paní učitelka Stanislava Kupcová. 

S pískáním jim pomohl Filip Križan. Svůj tým vytvořila 1.A, 1.B a prváci z Montessori. Druhý 

ročník byl složen z týmů 2. A a 2. B – hráli jeden zápas. Třetí ročník reprezentovali třídy 3. A, 

3. B a třída z Montessori (žáci 2. a 3. ročníku). Na starosti tyto dvě skupiny měl Michal 

Urbanec. 

Čtvrtý ročník měl tři týmy – ze 4. A, 4. B a Montessori. Na starosti jej měla Eva 

Kristýnová. Pátý ročník měl tři týmy z 5. A, 5. B a Montessori. Na starosti jej měla Zdenka 

Skupinová. 

Vůbec poprvé jsme hráli na všech venkovních hřištích, které máme k dispozici. Zápasy 

probíhaly na dvou hřištích na umělé trávě – hrálo se na házenkářské brány (čtvrté a páté 

ročníky). 2. a 3. ročníky hráli na tartanovém házenkářském hřišti a 1. ročníky na zadním 

tartanovém – florbalovém hřišti. Nikdo se nezranil, počasí vyšlo a učitelům se podařilo 

navybírat hráče na okrskové kolo, které probíhalo na atletickém stadionu v Uherském 

Hradišti. 

      

        

   



V úterý 26.4.2022 se žáci ze třetích ročníků zúčatnili turnaje na atletickém stadionu 

Dany Zátopkové fotbalového turnaje. Eva Kristýnová měla na starosti výběr reprezentantů 

z prvního stupně, kteří již postoupili ze skupiny do boje o čtvrtfinále turnaje.  

Hráli systémem skupin a postupující týmy hráli zápas o postup na okresní kolo. Žáci 

podávali skvělé výkony, vzájemně se povzbuzovali a podporovali nejen na hřišti. V základní 

skupině žáci obsadili třetí místo, ze kterého postupovali a hráli proti soupeři z druhé skupiny, 

kteří se umístili na druhém místě. Bohužel v zápase o postup do krajského kola, nám chybělo 

štěstí a větší koncentrace a kontrola nad samotnou hrou. V penaltovém rozstřelu jsme 

prohráli. Kluci byli velice zklamaní, jelikož turnaj byl ve velice vysokém tempu a emoce 

k fotbalu paří. 

Celkový turnaj, na kterém žáci sbírali minutáž ve sportovním hře se vydařil a je třeba 

je neustále zlepšovat motivovat k další pohybové činnosti. 

 



 

    

 

 

Ve středu 27. 4. 2022 se žáci ze čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili turnaje na 

atletickém stadionu Dany Zátopkové fotbalového turnaje. Zdeňka Skupinová měla na starosti 

výběr reprezentantů z prvního stupně, kteří již postoupili ze skupiny do boje o čtvrtfinále 

turnaje.  

Hráli systémem skupin a postupující týmy hráli zápas o postup na okresní kolo. Žáci 

podávali skvělé výkony, vzájemně se povzbuzovali a podporovali nejen na hřišti. V základní 

skupině žáci obsadili třetí místo, ze kterého postupovali a hráli proti soupeři o postup do 

dalšího kola. Bohužel v zápase o postup do krajského kola, nám byli opět přidělen soupeř „ze 



Sportovky“, které jsme měli i ve skupině. Jelikož je to tým tvořený hráči 1. FC Slovácko, bylo 

téměř jasné, jak to dopadne. Když jsme se dozvěděli jméno soupeře, kluci byli velice 

zklamaní, ale nelze jim upřít snahu a bojovnost. K zamyšlení ovšem je, proč místo 13 hráčů, 

kteří byli vybrání, nás na stadión odešlo jen 8. Osmi statečným patří velký dík za reprezentaci 

školy! 

Celkový turnaj, na kterém žáci sbírali minutáž ve sportovní hře, se vydařil a je třeba je 

neustále zlepšovat motivovat k další pohybové činnosti. 

 

 



    

 

 

 

V Uherském Hradišti 11. 5. 2022  

Vypracovali: Michal Urbanec, Zdenka Skupinová, Eva Kristýnová 


