
 
                ŠPORTOM PRE ČERVENÉ STUŽKY 

Naša škola sa každoročne zapája do aktivít Červených stužiek a tento rok sme sa 

rozhodli zúčastniť formou športového podujatia. Pri výbere športu sme sledovali 

zámer, aby sme sa nejakým spôsobom odlíšili a mohli zapojiť čo najväčší počet žiakov, 

a preto sme si zvolili turnaj v kondično-silovom športe, konkrétne súťaž v disciplíne 

kľuky. V termíne 10.11.-20.11.2015 sa súťaže zúčastnilo 488 žiakov našej školy. Každý 

žiak mal po spoločnej rozcvičke na svoj výkon jeden pokus. Súťažilo sa v kľukoch 

s rozložením rúk na šírku ramien. Dozor nad prevedením a počtom opakovaní prebrali 

vyučujúci TSV – Mgr. Podolinský, Mgr. Kotvasová, Mgr. Volcer a Mgr. Kuric. 

 

 
                            Rozcvička v podaní žiakov ....                                                                         ... a vyučujúcich 

 Našim malým mimo súťažným cieľom bolo ako škola urobiť 10 000 kľukov pre Červené stužky. 

Vďaka vnútornej motivácii našich žiakov sa nám tento cieľ podarilo nielen splniť, ale aj prekonať, lebo 

konečné číslo vykonaného cviku sa zastavilo na počte 13 983 kľukov.  

Výkon žiakov ocenili nielen učitelia telesnej výchovy a športu, ale aj ostatní vyučujúci a rozhodli 

sa aj oni podporiť túto aktivitu a zorganizovali spoločné stretnutie v mimovyučovacom čase 

v priestoroch pohybového štúdia našej školy a prispeli svojimi výkonmi k pripísaniu 178 kľukov, čiže 

konečné číslo sa zastavilo na čísle 14 161 kľukov pre Červené stužky.  

Medzi top výkony patria kľuky: 

1. Timoteja Očka (III.DO) – 108,                           

2. Tomáša Katráka (IV.B) – 86,  

3. Jakuba Kšenzuláka (III.E), Martina Blahúta (IV.B) a Maroša Bola (I.A) – 70, 

4. Ľubomíra Malicha (IV.CD) – 66, 

5. a Miroslava Masničáka (III.E) – 65. 

Niektorí žiaci sa zúčastnili aj sprievodnej aktivity v rámci kampane Červené stužky v disciplíne 

zhyby na hrazde. Tu bolo métou odcvičiť 1000 zhybov formou maratónu na hrazde v areáli našej 



 
školy počas jednej vyučovacej hodiny (45 min.). 12 žiaci túto výzvu prijali a nakoniec sa s touto 

úlohou popasovali úspešne a v časovom rozmedzí 45 minút vykonali 1002 opakovaní daného cviku (s 

malou pomocou dvoch prizerajúcich sa vyučujúcich, ktorí sa chceli tiež zúčastniť).  

Najvýznamnejšou časťou dopomohli k splneniu cieľa: 

1. Marek Marcin (II.G) – 109,  

2. Tomáš Katrák (IV.B) – 96,  

3. Martin Poláček (III.A) – 89,  

4. Jozef Janíček (III.DD) – 87,  

5. Patrik Zigman (III.E) – 85.   

 

 
                                                                    Workoutový purizmus v podaní Mareka Marcina a Jozefa Janíčka 

 
            Žiaci spolu s vyučujúcimi 



 

 
Najúspešnejší žiaci z oboch športových aktivít s diplomami, ktoré im udelil riaditeľ školy Ing. Jozef Ďuriník. Zľava: 
Martin Poláček, Marek Marcin, Timotej Očko, Sarah Bukovská, Martin Blahút, Tomáš Katrák, Barbora Bírová 
a Monika Čičová 

 

Do oboch aktivít sa spolu zapojilo 491 žiakov a 12 vyučujúcich našej školy a spolu sme 

odcvičili 14 161 kľukov a 1002 zhybov a aj tým sme sa zaradili medzi 57 škôl v rámci SR, ktoré splnili 

všetky podmienky tejto aktivity podporenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

a Svetovej zdravotníckej organizácie. Žiaci i učitelia si precvičili svoje telo i ducha a nenásilne sme 

prepojili myšlienku rozvoja fyzickej zdatnosti s celoslovenskou kampaňou boja proti zákernej 

chorobe. 

 

 

 

PK telesnej výchovy a športu 
a  

Žiacka školská rada pri SPŠS 


