
Detský olympijský deň, 1. 6. 2018 

Organizačné zabezpečenie:  

7,40 – 8,25 hod. – sústredenie v átriu, slávnostné otvorenie dňa športu. Príhovor riaditeľky školy, organizátorky -  

vysvetlenie priebehu a pravidiel disciplín, zásad fair-play, zmyslu olympijských ideálov, kalokaghatie.  

Súťaží sa v kategóriách:  

1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník, 5. a 6. ročník, 7. a 8. ročník. Každý žiak súťaží sám za seba.  

9. ročník – pomáha v rámci stanovíšť na rozhodcovskej úrovni.  

Stanovište s občerstvením – pitný režim: ------ (staršie deti si vodu nalievajú samy, mladšie je podľa nutnosti  

potrebné obslúžiť), umiestnenie v záhrade pri ohnisku. Poháre nie sú – nalievajú si do svojich fľašiek.  

Stanovište so zdravotníkom: ---------------------, vo vestibule školy. Zároveň dáva pozor, aby sa žiaci nezdržovali v škole.  

Stanovište Oddychová zóna + hudba: ---------------------- – deti si môžu oddýchnuť pod borovicou pred jedálňou na 

podložkách, nadesiatovať sa. Tu majú aj odložené svoje veci.  

Fotenie + dozor nad žiakmi – ----------------------- 

Dozor nad priebehom súťaží + nachystanie stanovíšť + dozor nad žiakmi: organizátorky.  

Každý žiak prvú hodinu dostane kartičku s disciplínami. Na kartičku musí napísať svoje meno a priezvisko. Po 

skončení 1. hodiny si žiaci zoberú všetky svoje veci do vonkajšieho areálu školy, pri oddychovej zóne (priestor pod 

jedálňou) si ich poukladajú na kopy podľa tried. Od 2. VH súťaží celá škola. Vyučujúci vyvedú deti z budovy a idú na 

Číslo: Názov stanovišťa, súťaže:  Umiestnenie stanovišťa: Zodpovedný pedagóg / 

deviataci:  
Suchý variant Mokrý variant 

1. Skáč ako žaba (meranie 

v cm) 

Dlažba pred školou Spodná chodba pred 

9. A 

--------------- 

2. Hod do ďaleka (meranie 

v m) 

Záhrada Spodná chodba pri 

skrinkách 1. stupňa 

--------------- 

3. Slalomová dráha (čas) Tráva pred telocvičňou Átrium --------------- 

4. Kolobežkáreň (slalomová 

dráha na čas) 

Betónové ihrisko pred 

telocvičňou 

Spodné poschodie 

pred 7. B triedou 

--------------- 

5. Hoď to správne (triafanie 

do vyznačených dier – 

koľko bodov získaš) 

Detské ihrisko 9. trieda --------------- 

6. Zdvihni fľašu (obratnosť 

s udicou) 

záhrada 1. poschodie pred 

knižnicou 

--------------- 

7. Stoj! Ani sa nepohni 

(meria sa čas) 

Chatka v záhrade 1. poschodie pred 

počítačovou triedou 

--------------- 

8. Ping-pong (koľko odrazov 

od rakety dáš? ) 

Pod ihličnanmi v záhrade Spodné poschodie 

pred 6. A 

--------------- 

9. Traf čo najlepšie (kužeľ – 

body do trafených) 

4 stromy pri detskom 

ihrisku 

1. poschodie pred 3. 

A, B 

--------------- 

10. Pobyt vo vreci (meria sa 

čas) 

Záhrada  1. poschodie – pred 

4. A 

--------------- 



svoje stanovištia. Deti chodia so svojou kartičkou samostatne na stanovištia. Keď ním prejdú, zaznačí sa jej 

absolvovanie.  

Výsledky zaznačujú žiaci 9. ročníka na pridelené hárky. 

Prednostne sa zúčastňujú súťaží žiaci z 1. stupňa, ktorí končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou. Žiaci 2. stupňa sa 

odstravujú po 5. VH.  

Vyhodnotenie súťaží prebehne v átriu školy 4. 6. 2018. 

Popis disciplín:  

Skáč ako žaba – zaznačí sa výsledok skoku z miesta, v cm.  

Hod do ďaleka – zaznačí sa výsledok hodu medicimbalom autovým spôsobom, v m.  

Slalomová dráha – správne absolvovanie slalomovej dráhy – popis bude na mieste, zaznačí sa čas.  

Kolobežkáreň – správne absolvovanie – popis bude na mieste, zaznačí sa čas.  

Hoď to správne – zaznačí sa počet bodov, ktoré žiak získa tromi hodmi.  

Zdvihni fľašu – zaznačí sa čas postavenia fľaše.  

Stoj, ani sa nepohni – zaznačí sa čas výdrže.  

Ping – pong – zaznačí sa počet odrazov bez pádu loptičky.  

Traf čo najlepšie – spočítajú sa body do trafených kruhov – 3 hody.  

Pobyt vo vreci – správne absolvovanie dráhy, zaznamená sa čas.   

 

Hôrky, 28. 5. 2018 

 

 


