SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Školský úrad
so sídlom v Trhovišti
Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121

Materské školy
v pôsobnosti ŠÚ Trhovište

Váš list/ zo dňa

Naše číslo
2014/005

Vybavuje
Ing Bohuš Jakuboc

Trhovište
5.máj 2014

VEC:

OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA hviezdičiek „
VIII. ročník detí materských škôl - pozvánka

SOcÚ- Školský úrad so sídlom v Trhovišti, Obec Markovce a MŠ Markovce Vás pozývajú
na VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek - detí materských škôl.
Organizátor :
Cieľ:

Spoločný obecný úrad – Školský úrad v Trhovišti, obec Markovce a MŠ Markovce
Ukázať deťom potrebu i krásu športu, dať im príležitosť preukázať predpoklady pre
jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich prostredníctvom športu k dlhodobému
procesu dosahovania jedinečnosti, výnimočnosti a dokonalosti.

Termín konania:
Miesto konania:

6 . 6. 2014
areál pri kultúrnom dome Markovce

Riaditeľ súťaže :
Mgr. Valéria Eľková – starostka obce Markovce
Hlavný rozhodca : Mgr. Peter Novák
Organizačný výbor : Ing. Bohuš Jakuboc, PaedDr. Mária Hreňová, Alena Faťolová, Marta Dynisová,
Edita Jonyová
Členovia a ich dohľad nad disciplínami : Rodičia detí MŠ Markovce
Súťažné disciplíny:
1. beh na 20m
2. hod loptou do koša- 3 pokusy
3. skok do diaľky z miesta
4. štafeta na kolobežkách
Nesúťažné zábavné disciplíny:
1. hod kruhom na tyčku
2. zber vrchnáčikov
3. prezentácia výtvarných prác

Program:
8:30 - 9:00
9:00 – 9:15
9:15 – 9: 25
9:25 - 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 11:00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30

Prezentácia družstiev
Slávnostne otvorenie Športovej olympiády (slávnostný nástup družstiev, príhovor,
sľub rozhodcov a športovcov, organizačné pokyny pre súťažiacich)
Rozcvičenie športovcov
Športové súťaže jednotlivých družstiev
Desiata - priebežne
dokončenie súťaží
Vyhodnotenie športových výsledkov a výtvarnej súťaže - prekvapenie
obed v Kultúrnom dome Markovce

Atrakcia - prekvapenie
S pozdravom a poďakovaním za aktívnu účasť

Róbert Koba
štatutárny zástupca SOcÚ

Telefón
056 6881060

Fax:
6883962

E – mail
sutrhoviste@stonline.sk

Internet:
www.socutrhoviste.sk

IČO:
325 899

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------

Návratka
Škola :................................................................................................................................................................................................
Prihlasujeme na olympiádu deti / uviesť mená a roky / :
chlapec ..........................................................................

dievča

................................................................................................

chlapec ..........................................................................

dievča

................................................................................................

pedagogický dozor : / meno učiteľky / .....................................................
rodičia: .......................................................................................................
.......................................................................................................
Poslať e- mailom na adresu ŠÚ sutrhoviste@stonline.sk

do 31. 5. 2014

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
Školský úrad
so sídlom v Trhovišti
Obecný úrad, 072 04 Trhovište 121

Organizačné zabezpečenie
OFDMS „ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA hviezdičiek“ – VIII. ročník detí materských
škôl
Účastníci : z každej MŠ 2 chlapci a 2 dievčatá + 1 pedagogický dozor
Súťažné stanovištia jednotlivci:
disciplíny
1.

beh 20 m po dvoch

2. hod loptou do koša- 3 pokusy
3. skok do diaľky z miesta
4. štafeta na kolobežkách

Príprava MŠ na olympiádu :
1) Vlajku MŠ s logom (obrázok zvieratka, ostáva z minulého roka).
2) Označenie pre dieťa pripnuté na oblečení rozmery šírka7 cm, výška 5 cm – obrázok zvieratka –
viď. Príloha 1.
3) Kartičky pre každé dieťa – viď. Príloha 1.
4) Každé družstvo dvojveršový pokrik na svoje zvieratko
5) Naučiť športovcov pokrik :
Ciki- caky, ciky- cak, - hej, hej, hej,
Športujem ja veľmi rád – hej, hej, hej,
športujem hej,
veľmi hej,
rád hej.
6) Zabezpečená zdravotná služba, každé dieťa musí mať kartičku poistenca.
7) Štartovné za každé súťažiace dieťa 2,- €.
8) Výtvarné práce –

prezentácia výtvarných prác detí s témou šport „Aj ja som olympionik.“

Výtvarné práce nebudú súťažné, každá škôlka donesie výtvarné práce iba na prezentáciu,
prípadne ako inšpiráciu pre iné škôlky.
Označenie jednotlivých družstiev:
MŠ Pozdišovce – zajačiky, MŠ Moravany – medvede, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou – veveričky, MŠ
Horovce - mačičky
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves – psíčkovia, ZŠ s MŠ Trhovište – ježkovia, MŠ Bánovce nad Ondavou –
myšky, MŠ Ložín – žabky, ZŠ s MŠ Bracovce –motýle, MŠ Falkušovce – opičky, MŠ Markovce –
vtáčatká, ZŠ s MŠ Malčice - tigre

Príloha 1

1. Vlajka každej MŠ rozmer A3

MŠ XY

2/ Pre každého súťažiaceho 7x5 cm
Materská škola XY
Obrázok
zvieratka
3/ Pre každého súťažiaceho
1.stanovište

2.stanovište

3.stanovište

4.stanovište

vnútorná strana
Predná strana

Materská škola
OFDMS „Športová olympiáda hviezdičiek“ –
VIII. ročník detí MŠ

Meno dieťaťa :

