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ŠPORTOVÝ– RYTIERSKY DEŇ
Dňa 28.10.2022 sa v čase od 8.00 do 16.00 hod. v CVČ Maják uskutočnil 
Športový – rytiersky deň. Hneď na úvod nášho dňa sme si s deťmi zahrali 

zoznamovacie hry, aby sme sa medzi sebou lepšie spoznali. Po zoznámení 
sme hrali rôzne športovo – pohybové hry, ako napríklad hra na poľovníka, 
na molekuly, športové rekordy, pri ktorých deti získali medaily. Neskôr sme 
sa obliekli a vyrazili na Ranč u Edyho, kde si deti zajazdili na koňoch a tiež 
spoznávali okolitú prírodu a zvieratká. Po jazde na konikoch sme sa pre-
sunuli do reštaurácie na obed. Po dobrom obede sme sa opäť stretli v 
CVČ, kde nás čakali ďalšie dobrodružstvá, ako napríklad trénovanie 

lukostreľby a šermu a hra na stratený rytiersky meč. Deti chodili v 
skupinách oblečení ako naozajstní rytieri a ich úlohou bolo okrem nájdenia 

strateného meča aj vyriešenie hádanky. Na konci športového dňa deti 
dostávali za odvahu a vytrvalosť sladkú odmenu v podobe lentiliek. Po 

odovzdaní diplomov za šikovnosť, ktorú deti prejavovali po celý deň a na 
ukončenie nášho Rytierskeho – športového dňa si zahrali futbal.
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LITERÁRNA SÚŤAŽ 
MÔJ VIANOČNÝ PRÍBEH

Kategórie:
*mladší žiaci (1. - 4. ročník)

*starší žiaci (5. - 9. ročník, prima - kvarta)

Podmienky súťaže:
*Súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci 

v uvedených kategóriách.
*Príbeh je s tematikou Vianoc – spomienky, 

zážitky, skúsenosti, zamyslenia, sny...,
veselé, dojímavé, smutné, zábavné...

*Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá 
bude hodnotiť originalitu a spracovanie

po obsahovej stránke.
*Práce sú písané v slovenskom jazyku 

a vlastnou rukou autora.
*Maximálny rozsah súťažných prác 

sú dve strany 
vo formáte A4.

*Prihlásená práca nesmie byť do vyhlásenia 
výsledkov nikde publikovaná.

*Súťažiaci zaslaním súťažnej práce potvrdzuje, 
že je jej výhradným autorom.
ako aj súhlas na publikovanie

súťažnej práce.

Kategórie:
*od 5 do 6 rokov
*od 7 do 11 rokov
*od 12 do 15 rokov

Podmienky súťaže:
*súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci 

v uvedených kategóriách,
*vianočná tematika - 3D vianočná ozdoba, 

ktorá ozdobí a skrášli vianočný stromček,
*práce môžu byť vyhotovené rôznou technik-

ou a použitím rôzneho materiálu,
*každá škola môže zaslať ľubovoľný počet 

súťažných výrobkov,
*jeden autor môže zaslať maximálne dva 

súťažné výrobky,
*súťažiaci zaslaním súťažného výrobku 

potvrdzuje, že je jej výhradným autorom,


