
PROJEKT VEZMI SI RAKETU 

 

Občianske združenie RZ Cornus sa všemožne snaží pomôcť škole v skvalitnení 

podmienok vzdelávania na ZŠ, čoho dôkazom je pomoc pri zriadení malej 

telocvične, školskej knižnice, vybavenia tried  a podporou rôznych aktivít. 

Doteraz tak konalo výlučne len z prostriedkov rodičov.  

Školský areál na ZŠ Drieňová poskytuje žiakom a verejnosti tejto mestskej časti 

širokú paletu športového vyžitia. Máme tu zrekonštruovaný futbalový štadión s 

umelou trávou, ihrisko na plážový volejbal, antukovú dráhu s doskočiskom. 

Postupne pridávame do areálu ďalšie prvky pre športovanie, ako napríklad 

basketbalové ihrisko na asfalte a pre mladšie deti celú paletu drevených 

konštrukcií na šplhanie, lezenie, prekonávanie prekážok, húpanie a šmýkanie 

sa.  Sú tu aj ďalšie dve menšie futbalové ihriská s normálnym povrchom.   Keďže 

ide o naozaj obrovský areál, stále je v ňom dosť priestoru na pridávanie ďalších 

športových zón. V rámci školy máme na chodbách vo vnútri 3 pingpongové 

stoly, ktoré žiaci využívajú počas prestávok a po skončení vyučovania na 

oddychovú a relaxačnú činnosť. Pingpong sa stal súčasťou našej školy a žiaci 

oňho prejavujú mimoriadny záujem. 

V poslednom čase sa do popredia opäť dostáva otázka športového vyžitia 

mládeže, nakoľko súčasný trend je poväčšine sedenie pred televíznou 

obrazovkou, monitorom počítača alebo neustálym stláčaním znakov na 

mobilnom telefóne. Preto je našou úlohou vytvárať nové podmienky na rôzne 

športové aktivity, ktoré by deti vyzývali na zvýšenú pohybovú aktivitu. 

Vzniknuté priestory na stolný tenis budeme využívať počas vyučovania hodín 

telesnej a športovej výchovy, čím sa uvoľnia hodiny v telocvični, ktorá je v 

danom čase úplne vyťažená. V poobedných hodinách sa budú stoly využívať v 

rámci ŠKD a samozrejme rodičia nám budú pomáhať pri organizácii športových 

dní a súťaží, kde zapojíme aj ich samotných. Budeme môcť organizovať v čase 

od marca po október turnaje žiakov medzi ročníkmi, alebo aj medzi školami a 



verejnosťou a samozrejme vieme zapojiť aj rodičov, ktorí by mali možnosť prísť 

na turnaje ako obecenstvo, ale aj ako súťažiaci. 

 

 


