
Súťažný príspevok ,,Hovorme o jedle ´´ 

Názov školy: Základná škola, Levická 903, Vráble 

Adresa školy: Levická 903, Vráble, 952 01 

Meno a priezvisko kont. osoby: Mgr. Monika Ághová 

Telefónne číslo : 0907 357 164 

Email: monika.aghova@post.sk 

Názov témy: 2. Denná téma :  (18.10.2013)- piatok 

Jedz a hýb sa!  

Poznámka: Akcia sa uskutočnila dňa 19.10.2013 v sobotu.  

Celkový počet rodičov ,žiakov a pedagógov zapojených do 

témy: 115 
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Ako sme spracovali dennú tému :  

Jedz a hýb sa !  

 

Dennú tému z 18. 10.2013 sme presunuli na 19.10.2013 (sobotu) a to z dôvodu, lebo sme 

pripravili akciu pre rodičov, žiakov a pedagógov našej školy pod názvom:  

,, Športujte s nami !´´ 

Rodičia o tejto akcii boli informovaní prostredníctvom našej www.stránky a každá rodina 

dostala aj pozvánku  s návratkou.  

Akcia začala o 14.00 hod. slávnostným  privítaním  riaditeľkou školy Mgr. A. Legátovou. 

(foto1) 

Rodičia boli oboznámení s priebehom akcie  a boli im ponúknuté športové disciplíny ,do 

ktorých sa mohli zapojiť.  

V úvode nám urobili krátku ukážku členovia klubu AIKIDO , ktorí na našej škole mávajú 

tréningy. ( foto 2-7) 

Pre deti bolo pripravené maľovanie na tvár, a tak sa premenili na krásne rozprávkové bytosti. 

(foto  8-11) 

Deti si mohli potom zasúťažiť na stanovištiach  s rôznymi disciplínami. (foto 12-25) 

Atrakciou  bolo aj vozenie na mini traktore. ( foto 26) 

Stolný tenis, ktorý má na našej škole dlhoročnú tradíciu ,si mohli s chuťou zahrať deti 

a potom aj dospelí rodičia. (foto 27-31) 

Mamičky aj deti si mohli zacvičiť s pani učiteľkou našej školy AEROBIK. (foto  32-34) 

Pedagógovia a žiaci si zmerali sily  proti družstvu rodičov vo volejbale. ( foto 35) 

http://www.stránky/


Ďalšou pre deti pútavou disciplínou bolo cvičenie na rebrinách. (foto 36-38) 

Ockovia, synovia- žiaci  , pán učiteľ TEV a pán školník si zmerali sily v priateľskom 

futbalovom zápase. ( foto 39-41). 

Po super športových výkonoch, bolo pripravené prekvapenie: veľký kotol výborného gulášu. 

Všetci účastníci si doplnili kalórie, ktoré spotrebovali pri športovaní. (foto 42). 

Pani učiteľky pripravili aj ďalšie pohostenie pre rodičov a deti ,formou malého pohostenia. 

(foto 43-46).  

Potom nasledovalo maľovanie na tvár dospelákov, ktorí sa tiež na chvíľu radi vrátili do 

detstva. ( foto47). 

Na záver celej mimoriadne vydarenej akcie dostal každý prítomný - Účastnícky diplom .(foto 

48). 

Z tejto akcie kolega urobil ešte veľa krásnych záberov, ale z dôvodu dodržania limitu 10MG 

som ich nemohla zaradiť do príspevku. Odporúčam preto pozrieť si našu www.stránku: 

www.zslevrable.edu.sk 

http://www.stránku/

