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Ktorá škola žije športom najviac? O titul
sa uchádzajú zástupcovia z hornej Nitry
Celkovosúťaží vyše8-tisíc
detí, víťazné školy sabudú
tešiť z hodnotnýchcien.

HORNÁ NITRA. Celoslovenská
súťaž pre základné a stredné
školy s názvom ALL STAR
SCHOOL úspešne odštartovala
svoju druhú fázu, v ktorej si
každý môže nájsť svojich favo-
ritov a podporiť ich prostred-
níctvomhlasovania.
Hlasovaťmôžeteod25.2. 2019

do 30.4. 2019 prostredníctvom
kupónov, ktoré sú uverejňo-
vané v každom čísle regionál-
nych týždenníkochMY.

Výhodaprepredplatiteľov
Jeden hlasovací kupón má
hodnotu 5 online hlasov. Ok-
rem toho budemožné hlasovať
aj formou predplatného, kde
pri objednaní jedného ročného
predplatného niektorého
z týždenníkov MY získa čitateľ
možnosť venovať jednej zo škôl
až 250 online hlasov. Hlasujúci
čitatelia týždenníkovMY budú
zároveň zaradení do žrebova-
nia o desiatky skvelých cien
ako napríklad – futbalový
kemp, hracia konzola, či štý-
lovýmobilný telefón.
Tri školy, ktoré najviac žijú

pohybom a športom získajú: 1.
miesto – Street workoutové ih-

risko v hodnote 10 000 eur, 2.
miesto – Street workoutové ih-
risko v hodnote 5 000 eur, 3.
miesto – Street workoutové ih-
risko v hodnote 2 500 eur od
spoločnosti Veríme v Zábavu,
s.r.o. – hlavného partnera sú-
ťaže.

Chcúvyhrať ihrisko
O prestížny titul školy, ktorá
najviac žije pohybom, sa
uchádzajú aj dvaja zástupco-
via z hornej Nitry.
„Prihlásili sme sa s cieľom

získať pre školu outdoorové
ihrisko, ktoré by sme umiest-
nili na betónovú plochu v are-
áli školy, aby žiaci mohli ak-
tívne trénovať moderným štý-
lom na čerstvom vzduchu,“
prezradila Ivana Škrteľová,
riaditeľka ZŠ na Ulici energe-
tikov v Prievidzi.
„Sme škola s energiou, na

ktorej fungujú kvalitné triedy
s rozšíreným vyučovaním
športovej prípravy so zamera-
ním na futbal a tanečný aero-
bik. Pri tréningoch sledujeme
moderné trendy a používame
najnovšie pomôcky. Škola dis-
ponuje adekvátnymi pod-
mienkami na kreatívny rast
mladých športovcov – umelá
tráva, tartan, posilňovňa, ta-
nečná sála, dve telocvične.

Veľký akcent kladieme na úro-
veň edukácie a športovci, ak sa
chcú udržať v športovej triede,
musia dosahovať aj dobrý
prospech a správanie. Na šport
a zdravý životný štýl kladieme
dôraz u všetkých žiakov našej
školy, a to organizovaním ce-
loškolských športových akcií –
Detský cyklokros, Detská
aerobik show, Mikulášska
zumba párty, Futbalový turnaj
o pohár riaditeľky školy
s energiou.“
Ako Škrteľová tvrdí, žiakom

sú na miestnej škole nápo-
mocní odbornými konzultá-
ciami v oblasti správnej živo-
tosprávy, nakoľko tréneri pô-

sobiaci na škole sa zúčastňujú
inovatívnych seminárov
a školení s touto tematikou.
„Našim cieľom je ukázať

šport čo najväčšiemu počtu
žiakov ako možnosť aktívneho
trávenia voľného času, čo je
v dnešnej dobe technickej veľ-
mi dôležité,“ dodala Škrteľová.

Nie súmajstri sveta, ale
hýbusa
Do súťaže sa počas prihlasova-
cej fázy zapojilo 82 škôl. Z cel-
kového počtu prihlásených sa
podarilo splniť všetky súťažné
podmienky 53 školám, ktoré sa
v druhej fáze súťaže uchádzajú
o priazeň a sympatie hlasujú-

cich z celého Slovenska. Medzi
nimi je aj Základná škola s ma-
terskou školou Vavrinca Bene-
dikta Nedožery-Brezany.
„To smemy, nie smemajstri

sveta, ale hýbeme sa,“ krédo
školy prezradil jej učiteľ – Pe-
ter Duhaj. „V školstve je človek
vďačný za každú možnosť zís-
kať materiálne veci a rozšíriť
tak škálu poskytovania pohy-
bových aktivít. A práve preto
sme sa rozhodli prihlásiť do
tejto zaujímavej súťaže. Ak by
to ocenenie nebolo hmotné,
určite by bolo morálne a zvi-
diteľnilo by našu školu. Že nie-
čo robíme sa snažíme sa zlep-
šiť stav,“ povedal Duhaj.
Škola v Nedožeroch-

Brezanoch patrí medzi menšie
vidiecke školy. To ale nezna-
mená, že nemá veľké plány
a predsavzatia.
„Počas uplynulých dvoch

rokov sme sa zaradili vo
výchovno-vzdelávacej oblasti
podľa rebríčka, ktorý zverej-
ňuje INEKO na popredné
miesta nielen v rámci okresu,
ale i v rámci kraja a neobstáli
sme zle ani v rámci Slovenska.
Popri výborných výsledkoch
v predmetových súťažiach
a olympiádach a v Testovaní
žiakov 5. a 9. ročníka, sme sa so
cťou snažili i v rámci športo-

vých súťaží. Naši žiaci majú
radi pohyb a v rôznych obme-
nách a spôsoboch si nájde kaž-
dý to svoje. Azda najvýznam-
nejším úspechom je pre nás
všetkých zapojenosť žiakov do
pohybových aktivít, snaha
a nadšenie, radosť a pozitívne
emócie, ktoré pretrvávajú ešte
aj po skončení športovania.
Málokedy sa stane, že niekto
necvičí a ak, tak len zo zdra-
votných dôvodov,“ prezradil
Duhaj.

Ukázať samali
prostredníctvomvidea
Úlohou každého súťažného tí-
mu (školy) bolo predstaviť –
prostredníctvom videa – špor-
tový život na škole a v čo naj-
lepšom svetle sa spropagovať
a ukázať, že práve „naša škola“
najviac žije pohybom a špor-
tom.
V súťaži ALL STAR SCHOOL

nie je rozhodujúce – koľko re-
kordérov a šampiónov školu
navštevuje, ale koľko žiakov sa
pravidelne hýbe a len tak pre
radosť si aj zašportuje. A práve
školy, ktoré najviac žijú pohy-
bom a športom, si zaslúžia na-
šu pozornosť a mali by ísť po-
zitívnym príkladom ostat-
ným.
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