BEDMINTONISTI Z KUKUČÍNKY TRETÍ NA SLOVENSKU.

V dňoch 10. a 11. apríla 2018 sa v LIPTOV ARÉNE v Liptovskom Mikuláši konali Školské
majstrovstvá SR žiakov a žiačok základných a stredných škôl v bedmintone. Účastníkmi boli žiaci
a žiačky ZŠ a SŠ zo všetkých krajov Slovenska, ktorí si účasť vybojovali postupne cez obvodné,
okresné a krajské kolá jednotlivých krajov. Len víťazi postúpili do celoslovenského turnaja.
Medzi túto bedmintonovú celoslovenskú „elitu“ sa dostali aj chlapci z Kukučínky – ZŠ Martina
Kukučína v Dolnom Kubíne – Michal Kurhajec a Samuel Poláček. V tomto školskom roku 2017/2018
boli účastníkmi M-SR už po tretíkrát. Aj napriek tomu, že sú na našej škole triedy s iným športovým
zameraním a bedmintonu sa venujeme len v mimoškolskej činnosti – pracuje tu bedmintonový
krúžok, chlapci svojou húževnatou prácou, športovou prípravou, individuálnymi tréningami
a v neposlednom rade aj láskou k tomuto rozvíjajúcemu sa športu, dosiahli v týchto dňoch vynikajúci
úspech.
Na Školských majstrovstvách SR v bedmintone si vybojovali nádherné 3. miesto. Týmto
výkonom sa zaradili na popredné miesto medzi žiakov zo základných škôl, ktorí sa bedmintonu venujú
intenzívne. Podarilo sa im poraziť družstvá Nitrianskeho, Prešovského a Trnavského kraja. Zo súpermi
z Košíc zohrali vyrovnaný zápas, no nakoniec ich protivník porazil vo štvorhre.
Za tento výborný výkon a prekrásne 3. miesto v rámci celého Slovenska im patrí blahoželanie
a poďakovanie z úst vedenia školy, učiteľov, spolužiakov, trénera i rodičov.
Do ďalšej športovej činnosti im všetci prajeme veľa zdaru a ešte mnoho takýchto výkonov
a úspechov, aj keď už nebudú v budúcnosti žiakmi našej školy.
Naša Kukučínka sa všetkým nadaným žiakom snaží vytvoriť čo najlepšie podmienky na rozvoj
ich talentu a odmenou pre školu sú takéto úspechy.
Pekný výsledok dosiahli aj študenti a študentky z Gymnázia P. O. Hviezdoslava v našom
meste, tiež účastníci tohto turnaja. Dievčatá – Ema Pelachová a Michaela Plutinská – obsadili 5.
miesto a chlapci – Lukáš Turčina a Peter Manco obsadili 7. miesto
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