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PROJEKT – MLADÍ GYMANSTI 

 

 

V školskom roku 2015/2016 opäť pracoval na škole gymnastický krúžok. Na krúžok bolo 

prihlásených 34 detí. Okrem rozvoja koordinačných a kondičných činností bola hlavným cieľom 

príprava na gymnastickú súťaž. Na súťaž boli vybraní najtalentovanejší žiaci do jednotlivých družstiev. 

 

Majstrovstvá okresu Levice – 22. – 23. marca 2016 

V dňoch 22. a 23. marca 2016 sa 

konalo okresné kolo súťaže Gymnastický 

štvorboj v Leviciach. Našu školu 

reprezentovali žiaci a žiačky v rôznych 

vekových kategóriách spolu v piatich 

družstvách.  Počas súťaže sa žiaci snažili 

podať čo najlepšie výkony a precízne zacvičiť 

všetky predpísané zostavy. Súťaž tvorili štyri 

disciplíny: akrobatická zostava, zostava na 

hrazde, preskok cez švédsku debnu – kat. A, 

preskok cez kozu – kat. B, dievčatá – zostava 

na lavičke, chlapci – člnkový beh – kat. A, 

šplh na tyči – kat. B.  

Pri štvrtej účasti našich žiakov na tejto 

súťaži sa im podarilo vybojovať výborné 

umiestnenia a tak po súťaži pribudli medzi 

našimi trofejami krásne štyri poháre.  

 

Výsledky a zostavy družstiev – chlapci (akrobacia, hrazda, preskok, beh/šplh): 

Kategória A – 1. miesto v okrese – postup do krajského kola – Jerguš Henrich Gregor (3.roč.), 

Martin Svorad (3.roč.), Lukáš Horváth (3.roč.), Pavol Závalec (3.roč.), Tobiáš Fabian (1.roč.), náhr. 

Viktor Majer (2.roč.) 

Kategória B – 2. miesto v okrese – Michal Kabát (6.roč.), Metod Benčat (6.roč.), Gabriel Demian 

(5.roč.), Damián Janovický (5.roč.), Tomáš Fabian (4.roč.) 

 

Výsledky a zostavy družstiev – dievčatá (akrobacia, hrazda, preskok, lavička): 

Kategória A – 2. miesto v okrese 
– Emma Benčatová (3.roč.), 

Dominika Kotorová (2.roč.), 

D.aniela Orolínová (2.roč.), Dorota 

Sarah Gregorová (1.roč.), Vanesa 

Benčaťová (1.roč.), náhr. Simona 

Horváthová (1.roč.) 

 

Kategória B – 3. miesto v okrese 
– Viktória Švoliková (4.roč.), 

Barbora Švolíková (4.roč.),  

Nikol Pivarčiová (5.roč.),  

L.aura Horváthová (5.roč.),  

Lívia Vozárová (4.roč.) 

 

Kategória C – 5. miesto v okrese – Zuzana Belisová (6.roč.), Simona Kabátová (8.roč.), Tímea 

Šustáková (8.roč.), Viktória Šustáková (7.roč.), Kristína Sitárová (7.roč.). Najstaršie žiačky na súťaž 

pripravala p. uč. Mgr. Kornélia Kmeťová. 
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Majstrovstvá nitrianskeho kraja – 15. apríla 2016 

 
 Kategória A – 1. miesto v krajskom kole – postup do celoslovenského kola – Jerguš Henrich 

Gregor (3.roč.), Martin Svorad (3.roč.), Lukáš Horváth (3.roč.), Pavol Závalec (3.roč.), Tobiáš Fabian 

(1.roč.), náhr. Viktor Majer (2.roč.) 

 

 

Školské majstrovstvá Slovenska – 17. mája 2016 

 
 Dňa 17. mája 2016 sa v Poprade konali 

Školské majstrovstvá Slovenska v gymnastickom 

štvorboji. V tomto roku sa až do celoslovenského 

kola prebojovali aj mladí gymnasti zo ZŠ s MŠ 

v Kozárovciach.  

 Cesta z Kozároviec až do Popradu nebola 

jednoduchá. Najskôr museli svoje schopnosti 

a zručnosti predviesť žiaci v marci na okresnom kole 

v Leviciach. Víťazstvo im zabezpečilo postup do 

krajského kola. V  apríli sa v Ludaniciach stali 

víťazmi Nitrianskeho kraja a postúpili na školské 

majstrovstvá Slovenska. Ani v Poprade, kde sa stretli 

víťazi krajských kôl z celého Slovenska, sa chlapci 

nedali zahanbiť. V konkurencii veľkých mestských 

škôl skončili na 5. mieste. Poďakovanie patrí aj 

rodičom, ktorí nás bezpečne odviezli na všetky kolá. 

 Školu, okres i celý kraj pod vedením p. uč. 

Zuzany Šebovej a p. uč Márie Hlavovej úspešne reprezentovali: Tobiáš Fabian (1. roč.), Jerguš Henrich 

Gregor (3. roč.), Lukáš Horváth (3. roč.), Martin Svorad (3. roč.), Pavol Závalec (3. roč.). 

 Výsledky Školských majstrovstiev Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov: 1. ZŠ s MŠ P. 

Demitru Dubnica nad Váhom, 2. ZŠ Spojová Banská Bystrica, 3. ZŠ Zarevúca Ružomberok, 4. ZŠ 

Strážnická Skalica, 5. ZŠ s MŠ Kozárovce, 6. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad, 7. ZŠ Trebišovská 

Košice. 

 

Gymnastický workshop – 15. mája 2016 
 

Pre našich žiakov, členov gymnastického krúžku a účastníkov okresného kola súťaže 

Gymnastický štvorboj, sa konal dňa 16. 5. 2016 gymnastický workshop. Našu školu navštívila p. 

Katarína Krekáňová - vedúca Klubu športovej gymnastiky v Detve a reprezentačná trénerka športových 

gymnastiek Slovenska. S deťmi sa podelila o 

zážitky zo svojej trénerskej práce, či zážitkami z 

rôznych súťaží, ale aj účasti na olympiáde.  

Jej súčasné zverenkyne - juniorské 

reprezentantky, predviedli žiakom svoje 

športové umenie a správne žiakov namotivovali 

k potrebe aktívneho športovania. Naši gymnasti 

dostali zároveň pozvanie na návštevu 

gymnastického klubu v Detve, aby si mohli v 

profesionálnych priestoroch pozrieť prípravu 

gymnastiek, ale aj vyskúšať svoje schopnosti.  
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Návšteva gymnastického klubu v Detve – 21. júna 2016 
 

Počas gymnastického workshopu na našej škole 

sme dostali pozvania na návštevu Klubu športovej 

gymnastiky v Detve. Návšteva bola pre deti odmenou za 

dosiahnuté športové výsledky. Klub trénuje 

v špecializovanej gymnastickej telocvični – momentálne 

najmodernejšej na Slovensku. Pre deti bolo veľkým 

zážitkom sledovať tréning mladších, či starších gymnastiek 

a neskôr si aj vyskúšať cvičenie na jednotlivých náradiach. 

 Veríme, že 

aj v budúcnosti budeme pokračovať v nadviazanej spolupráci, 

ktorá mohla vzniknúť vďaka p. uč. PaedDr. Eve Michalíkovej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a vytrvalosť pri tréningoch, ktoré sa konali 

tesne pred súťažami takmer každý deň. Ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli zabezpečiť dopravu na 

súťaže. Ďakujeme p. starostovi Ing. Jozefovi Majerovi za podporu pri realizácii návštevy gymnastického 

klubu v Detve. Ďakujeme p. riaditeľovi Mgr. Richardovi Demianovi za podporu činnosti či už 

skvalitňovaním technického zabezpečenia, odbornej pomoci pri tréningoch i osobnej účasti na 

jednotlivých súťažiach. 

Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za podporu v oblasti športu, vďaka ktorému 

sme mohli dokúpiť športové pomôcky pre skvalitnenie činnosti gymnastického krúžku či ostatných 

športových činností na škole. 

 

 

          Mgr. Zuzana Šebová 

         Mgr. Mária Hlavová 


