Milé kolegyne, kolegovia, rodičia a žiaci našej školy!
Ako ste si mohli všimnúť, pred školou nám pribudli nové stojany na bicykle, kolobežky a taktiež stojan
vybavený náradím na ich servis (podpora MÚ Ružinov). Nie sú tam len tak náhodou. Naša škola sa počas
dvoch nasledujúcich týždňov zapojí do celoslovenskej kampane Do školy na bicykli 2020. Našou úlohou je,
aby sa nás čo najviac zapojilo do projektu, to znamená, že počas dvoch týždňov budeme pravidelne chodiť
do školy na bicykli alebo kolobežke. Počíta sa počet žiakov, ktorí prídu v jednotlivých dňoch trvania súťaže.
Každý deň bude zaznamenaný počet bicyklov a kolobežiek, následne bude posledný deň tejto kampane
vyhodnotenie. Samozrejme, neobídu nás ani rôzne aktivity, v ktorých sa dozvieme viac o bezpečnej jazde na
bicykli či o jeho servise.
Prečo majú žiaci prísť do školy na bicykli alebo kolobežke?
- Jazdenie im prinesie radosť z cesty do školy aj zo školy.
- Zvýšia si svoju fyzickú aktivitu a zlepšia si zdravie.
- Určite ich neminie odmena.
- Spravíme im prehliadku a servis bicyklov.
- Ako škola sme v hre o bicykle, stojany, darčeky s témou súťaže, o návrh zlepšenia infraštruktúry v okolí
školy a hráme taktiež o krátke podujatie v rámci vyhodnotenia priamo na našej škole.
- Zároveň spoločne pomôžeme nášmu životnému prostrediu.
- Znížime motorovú dopravu a zápchy v okolí školy.
- Prispejeme k zlepšeniu podmienok pre aktívnu mobilitu.
Vyhrať môžeme v 3 kategóriách:
1. Najaktívnejšia škola
2. Najpútavejšia kampaň
3. Cena pre učiteľov
Termín súťaže: 21.9.2020 – 2.10.2020
Radi by sme vás informovali, že od 28. – 30.9.2020 budú pre žiakov našej školy pripravené rôzne aktivity
a bloková výučba.

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Vyhlasovateľom súťaže je Cyklokoalícia.
Súťaž je organizovaná pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR.
Bližšie informácie nájdete na: https://www.doskolynabicykli.sk/

Vidíme sa už zajtra v škole na bicykli a kolobežke!
S pozdravom,
koordinátor projektu Ing. Monika Kováčová

