
V týždenníkoch MY sa od 
25.februára spustilo hlaso-
vanie v celoslovenskej súťaži 
základných a stredných škôl 
s názvom All Star School. 
O hlasy čitateľov sa uchá-
dza aj základná škola Juraja 
Fándlyho zo Serede.  Na naše 
otázky nám odpovedal riadi-
teľ Jaroslav Čomaj.
 
Prečo ste sa s vašou školou 
rozhodli zapojiť do projektu 
All Star School? 

- Najväčšou motiváciou k 
zapojeniu sa do súťaže All Star 

school bola propagácia športovej 
činnosti v našej škole. Naša škola 
je známa v širokom okolí, že sa 
venuje deťom pri rozvoji ich po-
hybových aktivít. Pohyb máme 
zakotvený v našom Školskom 
vzdelávacom programe ako je-
den z troch dôležitých bodov. ďal-
šími sú cudzie jazyky a ekológia.

Akým športom sa vo vašej 
škole venujete?

- Diapazón športových aktivít 
v našej škole je veľmi široký. Z 
kolektívnych športov sa dlhodo-
bo venujeme hádzanej dievčat a 

basketbalu chlapcov. Sme zapoje-
ní do Športovej akadémie Mateja 
Tótha, kde sa nešpecializujeme 
len na konkrétnu ľahkoatletickú 
športovú disciplínu, ale pripra-
vujeme deti pre všetky športy. 
Okrem toho sa v rámci pohybo-
vých aktivít - krúžkov venujeme 
plávaniu, volejbalu, futbalu, flor-
balu, vybíjanej a ďalším športom.

Aký majú deti vo vašej škole 
vzťah k pohybu?

- Deti majú veľmi radi pohyb. 
Potrebujú k tomu len, aby sa im 
vytvorili vhodné podmienky. 

V plnej miere sa o to snažíme 
napriek nie práve priaznivej fi-
nančnej situácii a podpore špor-
tu detí a mládeže od štátu.

Čo je podľa vás kľúčové pre 
to, aby sa pohyb stal každo-
dennou súčasťou života detí?  
Ako ich motivujete?

- K tomu, aby sme deti nauči-
li, že pohyb je pre ich život veľmi 
dôležitý sú potrební najmä vzde-
laní a dobre pripravení učitelia 
telesnej výchovy, zanietené a 
obetavé pani učiteľky na I. stup-
ni ZŠ, kvalifikovaní vychováva-

Hlasovanie v súťaži prebieha vo všetkých regionálnych 
týždenníkoch MY od 25.2.2019 do 30.4.2019. Okrem 
cien pre víťazné školy sú pripravené skvelé ceny aj pre 
hlasujúcich čitateľov ako napríklad futbalový kemp, 
hracia konzola alebo štýlový mobilný telefón. Do 
žrebovania o tieto ceny budú zaradení všetci hlasujúci, 
ktorí počas súťaže poslali niektorej z vybraných škôl 
správne vyplnený hlasovací  kupón alebo hlasovali 
prostredníctvom ročného predplatného. Za jeden 
hlasovací kupón získa škola 5 online hlasov a za jedno 
ročné predplatné až 250 online hlasov. Tieto hlasy sa každý 
týždeň pripočítavajú k získaným hlasom z hlasovania na 
internete. Online hlasovanie prebieha na stránke www.
mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie/.

V All Star School súťaží aj škola zo Serede

telia - tréneri v CVČ a chápaví 
rodičia. Základom je, aby vedeli 
deti zaujať a vzbudiť u nich ra-

dosť z pohybu. Až potom sa pre 
nich pohyb stane každodennou 
súčasťou.

Vyplnený hlasovací kupón pošlite alebo osobne prineste na adresu redakcie:
MY - NITRIANSKE NOVINY A MY NOVINY JUHOZÁPADU, SLÁDKOVIČOVA 1,
949 01 NITRA. MY TÝŽDEŇ NA POHRONÍ, MLYNSKÁ 1, 934 01 LEVICE
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