
Šanca pre pohyb   
 Pri príležitosti Dňa študentstva sa uskutočnil na 

našej škole dňa 16.11.2017 športový deň školy s 

podtitulom „Šanca pre pohyb“. Žiaci si mohli 

vybrať zo šiestich športových disciplín: turistika, 

stolný tenis, silový trojboj, streľba zo 

vzduchovky, futbal a hasičská štafeta.   

V úvode na zahriatie prebehol priateľský zápas vo volejbale medzi učiteľmi a žiakmi v telocvični školy, kde pani 

riaditeľka privítala všetkých zúčastnených. Výsledok zápasu bol 1:1. Vyhodnotenie výsledkov a ocenenie 

výhercov prebehne v deň imatrikulácie 22.12.2017, tesne pred zimnými prázdninami. Najúspešnejší športovci 

mali možnosť získať putovný pohár riaditeľky školy.  

Športové snaženie pokračovalo medzitriednym futbalom. Rozhodcom pri futbale 

bol Mgr. Britaňák spoločne s RNDr. Majirským. Súťažili  6 členné družstvá za 

každý ročník. 

Výsledková listina:  

1. miesto IV. ročník 

2. miesto III. ročník  

3. miesto II . ročník.  

Majstri odbornej výchovy p. Barlík a Bc. Kollár vykonávali 

dozor pri streľbe zo vzduchovky v suteréne školy. 

Po jednotlivých rozstreloch 49 žiakov vyzerá výsledková 

listina takto: 1. miesto Róbert Duda I.A 

                     2. Michal Konkoľ III.A  

                     3. miesto Michal Dvorščák IV.B.  

Stolného tenisu sa zúčastnilo v zasadačke školy 20 žiakov. 

Hrali systémom tzv. pavúka na 2 víťazné sety do 11 bodov. 

Rozhodcovia Bc. Sivuľka a p. Kubis zverejnili toto 

umiestnenie: 1. miesto Mucha Patrik I.A, 

        2. miesto Mirga Kristián I.C  

                      3. miesto Maftiak Samuel  II.A.  

Silový trojboj prebiehal v posilňovni vedľa telocvične v 3 

disciplínach: ľah a sed, tlaky na rovnej lavičke a zhyby 

podhmatom pod dozorom Mgr. Kuzára a Ing. Krafčika. Z 

5 prihlásených žiakov sa ho zúčastnili iba 3 žiaci. Tu sú 

výsledky:1.miesto Repka Dávid IV.A, 2. miesto Zreľak 

Filip II.A a 3. miesto Malis Jozef II.A.   

Tohto roku sme tretíkrát zopakovali súťažnú disciplínu „Hasičská štafeta“ zameranú 

na precvičenie zručností našich hasičov, ktorú zorganizovali p. 

Prokipčák a Ing. Rúra. 6 žiakov 1. až 3. ročníka súťažilo 

v štafete, kde museli spojiť 2 hadice „C“, stočiť hadicu „B“, 

pripojiť sací kôš k savici a vyniesť náklad bandasiek naplnených 

vodou hore a dole schodišťom. Výsledková listina v hasičskej 

štafete: 1. miesto Živčák Andrej I.D NŠ, 2. miesto Štelmach Kristián III.A a 3. miesto Feduš Ján III.A.    

Ďalším spôsobom športového vyžitia bola turistika organizovaná  

Bc. Motýľom. 10 žiaci vyštartovali z  Červeného Kláštora na Tri koruny 

a obdivovali krásy Pieninského národného parku pokrytého striedmou 

snehovou pokrývkou. Za nádherného počasia sa 

im naskytol pohľad až na Vysoké Tatry 

a vzdialené kopce na Orave Babia Hora 

a Pilsko. Výlet ukončili opäť v  obci Červený 

Kláštor.  

Ďakujeme RNDr. Majirskému za osobný 

príklad účasti vo volejbale i za organizáciu už 

9. ročníka tohto nádherného podujatia, ktoré 

utužuje nielen zdravie, ale aj vzťahy 

v kolektíve. Už teraz sa tešíme na 10. ročník  

a „novú šancu“. Chceme túto krásnu tradíciu 

zachovať. Bola by škoda prísť o možnosť 

spoznať športového ducha svojich spolužiakov.“Veď v zdravom tele zdravý duch.“   

 

 
 

 

 


