
PROJEKT SKOČME SI SPOLU 

 

Prostredie školského športového areálu pri našej základnej škole je veľmi 

pekné, pretože sa v ňom nachádza veľa zelene. Problémom však je atletická 

dráha spolu s jednotlivými sektormi na skok do diaľky či vrh guľou. Tieto časti 

areálu boli vybudované spoločne s budovou školy pred 50timi rokmi. Povrchová 

úprava atletických štadiónov v tých časoch bola antuková alebo škvarová. V 

našich priestoroch bola použitá škvara, ktorú máme do dnešného dňa. Tento 

materiál sa už dnes nepoužíva na výstavbu atletických dráh a všetky areály, v 

ktorých bol použitý, sa rekonštruujú a škvara sa zo zdravotných dôvodov 

likviduje. Materiál je v letných dňoch veľmi prašný, deti tento prach vdychujú 

pri športových aktivitách, čo je pre deti zo zdravotného hľadiska nevhodné. 

Dráha aj sektory zarastajú trávou a burinou. Ich čistenie si vyžaduje veľa 

starostlivosti, čo realizujeme spolu s rodičmi počas brigád. Naša škola 

nedisponuje ani valcom, ktorý je potrebný na vyrovnávanie povrchu škvary. 

Podobne je to aj pri daždivom počasí, kedy je škvara mokrá a deti ju na svojej 

obuvi prenášajú do priestorov školy. Keďže sa v našom areáli nachádzajú aj iné 

športoviská – multifunkčné ihrisko s technickým povrchom, stolnotenisové 

stoly, basketbalové ihrisko, ihrisko na plážový volejbal, preliezačky pre menšie 

deti - radi by sme postupne obnovili aj atletickú dráhu aj so sektormi. Prvým z 

nich je sektor skoku do diaľky, ktorý sa nachádza pri rovinke atletickej dráhy na 

západnej strane športového areálu. Je tvorený rozbežiskom a dvoma 

doskočiskami. Jedno z doskočísk žiaci už nevyužívajú, nakoľko bolo zatrávnené 

a v jeho blízkosti chystáme výsadbu kríkov. Druhé doskočisko je funkčné a žiaci 

školy ho využívajú počas hodín telesnej a športovej výchovy. Práve túto časť – 

rozbežisko s doskočiskom by bolo potrebné zrekonštruovať a vytvoriť tak pre 

deti lepšie podmienky na precvičovanie skoku do diaľky, ktorý je aj v učebných 

osnovách ZŠ. Rozbežisko je škvarové, jeho povrch je hrboľatý a pravidelne 

zarastajúci trávou a burinou. Aj doskočisko by potrebovalo doplniť drevené 

dosky po obvode, ktoré tam pôvodne boli. 



Obnovený skokanský sektor prinesie deťom nový podnet na zlepšenie sa v tejto 

disciplíne. Prostredie, v ktorom sa deti budú pohybovať sa stane výrazne 

estetickejším a zdravotne vhodnejším. Určite sa im bude ľahšie spĺňať výkony 

potrebné v jednotlivých ročníkoch. 

Vo vynovenom sektore sa budú môcť organizovať aj súťaže v skoku do diaľky a 

to nielen školské, ale aj v rámci Ružinova. 

 

 


