
Pedagogicko – organizačné zabezpečenie školského  podujatia PaSA Bullova 2,Bratislava

Názov  podujatia: Class Building Day - CBD 2012

Termín konania: 6.09.2012 od  8,00 hod do 13,00 hod

Miesto konania: Železná studienka – športový areál Partizánska lúka

Účastníci: Žiaci I. A, I. B, I. C triedy denného štúdia PaSA zoznam viď    príloha        

Žiaci II. A, B, C + výber  zoznam viď príloha – organizačný štáb

Pedagogický dozor: Ing. Hronská, Mgr. Filová, Mgr. Zuskinová, Mgr. Slaninková, Mgr. Niková

Pomôcky: krepový papier, odpoveďové hárky - náučný chodník,farebné paiere, nožnice, lego, puzzle, 
odpoveďový hárok – zručnosti, lopty, stolnotenisové rakety a loptičky, písacie potreby, fotoaparát 

Bezpečnostné opatrenia:

- v čase 1. VH  inštruktáž v triedach, poučenie o bezpečnosti pri presune MHD – linka č.83, 84  

- poučenie o pravidlách, rozdelenie do súťažných družstiev po 4 max.5 žiakov, nácvik sloganu triedy 
(bojový pokrik)

- výber súťažiacich na turnaj vo vybíjanej  

- vhodná športová obuv a odev, zabezpečenie stravy – vlastné zdroje

- o 9,00 hod. organizovaný presun  po triedach na aut. zastávku Patrónka, následne peši presun do 
športového areálu Železná studienka

Priebeh podujatia:

1/ 1.VH – inštruktáž v triedach – tried.uč.

2/ 8,00 – 9,00 označenie trasy náučného chodníka  - organizačný štáb

3/ presun MHD na Partizánsku lúku

4/ spoločné zahájenie podujatia  triednymi sloganmi a oboznámenie s organizáciou 

5/ Štart     I. A    súťaž „Náučný chodník“ 

     Súčasne  zahájenie turnaja vo vybíjanej  1. B + 1. C  podľa pokynov  organizátorov  

     stolný tenis – voľná hra 

6/ I. A po súťaži „náučný chodník“ pokračuje  na stanovisku zručnosti 

7/ I. B – náučný chodník + zručnosti

     Turnaj vo vybíjanej I. A + I. C



8/ I. C – náučný chodník + zručnosti

    Turnaj  vo vybíjanej  I. A + I. B

9/ vyhodnotenie súťaží    - náučný chodník

                                               turnaj vo vybíjanej 

                                               zručnosti 

Odovzdanie diplomov a sladkostí

10/ opekačka podľa záujmu

11/záver a ukončenie školského podujatia, samostatný rozchod žiakov 

Prílohy:

-zoznam účastníkov

-odpoveďový hárok – náučný chodník

-odpoveďový hárok  - zručnosti

-diplomy

Vypracovali: Ing. Hronská, Mgr. Niková        

Schválilo vedenie  PaSA dňa  4.9.2012                 

 


