
 

„Olympijský deň“  

V priebehu mesiaca jún sa v rámci „Olympijského dňa“  na našej škole uskutočnila medzitriedna súťaž 
v behu na 1000 metrov a zároveň naši žiaci absolvovali  prednášky na tému „Olympizmus a história 
olympijských hier“. 

V rámci pohybovej aktivity „ Olympijského dňa“ žiaci 1., 2. a  3. ročníka našej školy absolvovali 
v priebehu mesiaca  jún  vytrvalostný beh v dĺžke 1000 m na  ihrisku SPŠ strojníckej v Prešove. Cieľom 
podujatia  bolo zvýšiť pohybovú aktivitu žiakov súťaživou formou a zároveň zistiť ich výkonnosť 
v behu na 1000m. Žiaci štartovali v skupinách,  do ktorých sú rozdelení na telesnej a športovej 
výchove. Vytrvalostný beh absolvovali žiaci na hodinách telesnej a športovej výchovy.  Po skončení 
súťaže sme vyhodnotili dosiahnuté výsledky v každej zúčastnenej triede aj v jednotlivých ročníkoch 
podľa dosiahnutých časov. Najúspešnejšou triedou  sa stala  trieda III.D s priemerným časom 3min 
42s, na 2 mieste skončila I.B trieda s časom 4min 12s, na treťom mieste II.A trieda s časom 4min 14s. 
Medzi najúspešnejších jednotlivcov patrili : Rastislav Švec z III.D triedy – účastník Majstrovstiev 
Slovenska v cezpoľnom behu v tomto školskom roku , ktorý sa umiestnil na 1.mieste časom 3min 1s, 
na druhom mieste sa umiestnil Ján Juda, tiež z III.D triedy výkonom 3 min 4s, na treťom mieste 
skončil Rastislav  Sabol z II.D triedy časom 3min 10s. Víťazi „Olympijskej míle“ boli ocenení vecnými 
cenami. Priebeh podujatia zabezpečili vyučujúci telesnej a športovej výchovy.  

V rámci vzdelávacej aktivity „Olympijského dňa“ absolvovali  žiaci 1., 2. a  3. ročníka našej školy 
v priebehu mesiaca jún prednášku na tému „Olympizmus a história olympijských hier“. Prednáška 
bola zároveň spojená s besedou na danú tému. Cieľom prednášky a besedy bolo  rozšíriť vedomosti 
žiakov o olympizme a histórii olympijských hier, spoznať slovenských športovcov, ktorí sa  zúčastnili  
na olympijských hrách a zároveň sa oboznámiť s ich dosiahnutými výsledkami. 

Prednáška s besedou sa uskutočnila v multimediálnej učebni SPŠ strojníckej v Prešove, prednášku 
zabezpečili vyučujúci telesnej a športovej výchovy na hodinách telesnej a športovej výchovy. Priebeh 
podujatia aj fotodokumentácia sú zverejnené na stránke školy. 
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