
 

                                          Celoškolské podujatie  :  Svetový deň bez áut    

 

Termín : 22. september 2020 

Čas :        7:45 hod. 

Miesto : Dopravné ihrisko za športovou halou 

 

Žiaci priebežne prechádzajú na bicykloch a kolobežkách popred školu a zhromažďujú sa 

pred športovou halou podľa tried pod dozorom svojich TU 

v čase od 7:30 – 7:45 hod. Vstup do budovy školy pre žiakov od 7:30 nebude možný. Všetci 

žiaci idú priamo ku športovej hale (aj tí bez JDP). 

Deti prichádzajúce do ranného klubu si odložia JDP do vestibulu I. stupňa. Po skončení 

 ranného klubu prídu ku športovej hale v sprievode p. vychovávateliek.  

Priebeh podujatia :  

1. Všetci žiaci I. a II. stupňa sa snažia prísť do školy na kolobežke alebo na bicykli. 

Chceme vytvoriť rekord v počte jednoduchých dopravných prostriedkov (JDP) v tento 

deň. 

2. Žiaci sa zhromaždia pri novom dopravnom ihrisku spolu so svojimi TU, ktorí spočítajú, 

koľko žiakov prišlo na JDP.  

3. Zástupca každej triedy nahlási  počet p. Groves 

4. Vyhráva trieda, ktorá má najviac JDP a bude jej umožnené, aby mali možnosť jazdiť 

na novovybudovanom DI ako prví.  

5. Slávnostné otvorenie DI 

6. Príhovor primátorky Sliač, Ing. Ľubice Balgovej 

7. Príhovor zástupcu policajného zboru odboru prevencie  

8. Predstavenie členov polície 

9. Príhovor RŠ Mgr. Alžbety Krúpovej 

10. Vyhlásenie triedy s najväčším počtom JDP 

11. Organizovaný odchod žiakov do športovej haly – odloženie JDP a odchod v sprievode 

TU do tried. 

12.  Inštruktáž pre deti, ktoré sa zúčastnia jazdy na DI. 

13.  Rozdelenie do troch skupín : chodci, kolobežkári, cyklisti 

14.  Vysvetlenie pravidiel, oboznámenie s dopravnými značkami, predpismi, stavanie 

puzzle, vyhodnotenie 

 

 ŠKD : Edukačné popoludnie v dopravnej výchove – Dopravné ihrisko – 13:30 hod.  

 



POZOR: Oznam Mesta Sliač 

V tento deň bude uzavretá celá Pionierska ulica a ulica Za školou. 

Vyučujúci môžu využiť parkovisko pri Dolinke alebo medzi bytovkami za 

školským dvorom. 

 

 

 

II.stupeň 

 

Dopravné ihrisko 

Športová hala 


