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Medzinárodné plavecké preteky - Jaslo
13.4.2011

Skok cez švihadlo
14.4.2011

Naša škola nadviazala spoluprácu s plaveckým klubom 
MOSIR Jaslo. Prvým stretnutím s mladými plavcami z 
Po¾ska bola naša úèas� na nimi organizavaných pretekoch 
v Jasle. Pretekalo sa v krátkych disciplínach, štafete a 
polohových pretekoch. Nás reprezentovalo 40 žiakov, 
ktorí navštevujú plavecké krúžky. V konkurencii so 
svojimi súpermi dosiahli uspokojujúce výsledky. V 
niektorých kategóriách naši dominovali v iných zase 
prehrali. Bolo dobré si vyskúša� svoje plavecké 
schopnosti aj na medzinárodnej úrovni. Každá výhra 
poteší a neúspech má motivova� pretekárov k väèšej 
usilovnosti v tréningoch. V budúcom mesiaci nás èaká 
plavecké stretnutie na našej škole spolu s pretekármi z 
Jasla. Veríme že naša spolupráce bude pokraèova� aj v 
budúcnosti.  

V tomto roku to už bol tretí roèník tejto zábavnej sú�aže. 
Zúèastnilo sa jej 37 pretekárok z prvého až piateho roèníka. 
Sú�až pozostávala z troch kôl: v poète preskokov za minútu, v 
poète preskokov bez pomýlenie, v poète preskokov bez 
pomýlenia na èas. Najlepšie športovkyne boli odmenené 
medailou a diplomom, všetky sú�ažiace dostali milú ale aj 
sladkú odmenu.
1.roèník 2.roèník
1.Nikoleta Kopèáková 1.Martina Kopèáková 
2.Sofia Birošová 2.Tamara Michrinová
3.Bibiána Didòanská 3.Sofia Jakubová
3.roèník 4.roèník
1.Simona Mydlová 1.Barbora Zakovièová
2.Kristína Jakubová 2.Victória Koèanská
3.Nikola Minková 3.Sofia Suchytrová
5.roèník
1.Lea Rostecká 
2.Lucia Kmecová 
3.Adriána Semanèíková
Najlepšou skokankou za minútu sa stala Lea Rostecká, bez 
pomýlenia Liana Sahajdová a bez pomýlenia na èas Barbora 
Zakovièová.

Zber papiera 
13.4.2011

Plné kontajnery odpadového papiera. 
Noviny, èasopisy, kartón. Upotené skupinky 
detí bežiacich s károu plnou papiera. Babka, 
otec s plným autom, zvonèek u susedov a 
prosiaci hlások: „Teta, nemáte nejaký 
papier?“ Zber papiera to nie je len snaha 
zarobi� pre školu èo najviac peòazí. Zber 
papiera je aj boj medzi triedami o ví�azstvo v 
škole. Nehodnotí sa pod¾a toho, ktorá trieda 
nazbiera najviac, ale pod¾a toho, ktorá trieda 
vyzbiera najviac na jedného žiaka. Ale zber 
papiera – to je aj snaha vychova� deti k 
návyku vedie� užitoène recyklova� odpad.
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