
HRY sú neoddeliteľnou súčasťou života detí, ale aj dospelých.  Do kategórie 

hier, ktoré sú nesmrteľné a stmeľujú rodiny a kolektívy, patria aj spoločenské 

hry. Sprevádzajú ľudí detstvom, no čoraz častejšie sú tieto hry určené pre celú 

rodinu. Aké sú tie najznámejšie spoločenské hry?  

Príď v pondelok 11. 11. 2019 od 15:00 – 17:00 hod. do našej školy. Pripravili 

sme pre Teba, Tvoju rodinu, ale aj kamarátov popoludnie so spoločenskými  

hrami. Môžeš sa zahrať napr. Človeče, nehnevaj sa,  Bingo,  Monopoly, Aktivity, 

pexeso, šach, rôzne kartové hry. Môžeš si priniesť aj svoju obľúbenú hru 

a naučiť nás ju hrať. 

Tešíme sa na Teba! 

 

ŠPORTOVÝ DEŇ 

V rámci akcie s názvom „Týždeň bez internetu“ sme pre Vás, milí žiaci, pripravili 

v utorok 12.11.2019 od 15.00 – 17:00 hod. športové popoludnie. Program 

bude tvoriť turnaj vo florbale,  beh cez prekážkovú dráhu a o zábavu sa postará 

aj cvičiteľka Barbora so svojimi kondičnými cvičeniami. Celá akcia sa bude niesť 

v duchu „Športuj, zabávaj sa a usmievaj sa na svet.“ Určite si nájdeš aj nových 

kamarátov z rôznych ročníkov našej školy a urobíš niečo pre svoje zdravie 

a telo. 

 

POHYB V PRÍRODE 

Rád chodíš do prírody, na turistiku? Poď s nami na náučný chodník na Skalicu. 

Stretneme sa v stredu 13.11.2019 o 14:00 pred školou. Vhodne sa obleč, aby si 

to do 16:00 vonku v zdaví zvládol. 

 

ROZPRÁVKY majú v živote detí výnimočné a nazastupiteľné miesto. Umožňujú 

deťom vstup do nových svetov a vyvolávajú v nich pocity spokojnosti a radosti. 

Ak aj Ty miluješ rozprávky, príď sa s nami preniesť do rozprávkového sveta vo 

štvrtok 14. 11. 2019 od 15:00 do 17:00 v našej škole. Stretneš sa tu 



s niektorými rozprávkovými postavami, s ktorými sa spoločne zahráme 

a zabavíme. 

Tešíme sa na Teba! 

 

HUDBA, POHYB A MAĽBA 

Prejav sa naplno! Príď si k nám v piatok 15. 11. 2019 od 15:00 do 17:00 

zatancovať, vypočuť si dobrú hudbu a stvárniť ju na papieri. Prines si aj niečo na 

maľovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


