DEŇ ŠPORTU A RODINY

Dňa 23.06.2012 sa v Palárikove konal Deň športu a rodiny. Iniciatívy sa chopili
trénerky
dvoch
športových klubov v
Palárikove – tenisového a
futbalového –pani Zuzana
Košírelová
a
pani
PaedDr.
Miroslava
Tóthova.

Základná myšlienka tohto podujatia bola krásna a na dnešnú pretechnizovanú a
uponáhľanú dobu aj náročná - pripraviť deň pre deti a rodičov na čerstvom vzduchu,
plný športovej aktivity, zábavy, zdravej súťaživosti a rodinnej pohody.
Akcia sa začala ráno o 9,00 hod. a bola plánovaná do 16,00
na štadióne OTJ v Palárikove.
Po oficiálnom otvorení pani Zuzanou Košírelovou a pánom
starostom obce Dr. Rošteckým sa mohol začať deň plný
zábavy, športu a radosti pre deti a ich rodičov. Na veľkej
trávnatej ploche štadióna boli realizované rôzne súťaže ako :
skákanie vo vreci, beh s dieťaťom na chrbte, hody loptou na
cieľ , beh medzi prekážkami a pod.Táto časť sa niesla v
duchu hesla dieťa + rodič +šport – darček. Po absolvovaní
disciplín si deti mohli vydvihnúť sladkosti.
V prestávkach sa deti a rodičia mohli aktívne zapojiť do maľovania v tvorivej
dielničke, kde vymaľovávali rôzne sadrové
figúrky podľa vlastnej fantázie a zručnosti.
V ďalšom kútiku prebiehalo maľovanie na
tvár a na vedľajšej ploche si deti mohli
zajazdiť na koníkoch. Pri hasičských
disciplínach pomáhali aj profesionálni hasiči.
Po absolvovaní všetkých športových
disciplín nasledovalo Tae- bo a po ňom
unavené a šťastné deti s rodičmi čakali na
tombolu. V tombole bolo až 70 cien, ktoré do tejto súťaže venovali nasledovné firmy:

Od 13,00 do 14,00 prebehla súťaž medzi dvoma športovými klubmi, na ktorú čakali
nielen deti, ale aj rodičia. Tenisti si zmerali sily s futbalistami
v behu, v skákaní vo vreci, v kopaní či gúľaní lôpt medzi
prekážkami,
v
preťahovaní lanom
za
aktívneho
povzbudzovania
rodičov či starých
rodičov.
Neplánovanou
disciplínou bol futbal
a vybíjaná detí proti rodičom . Záver patril
detskej diskotéke.
Akcia , náročná na organizáciu sa vydarila a spríjemnila deň mnohým rodinám v
Palárikove . Výťažok bol venovaný rozvoju športu pre deti a mládež v Palárikove.
Deťom a rodičom, ktorí si našli cestu na Deň športu a rodiny patrí obdiv a
poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj dobrovoľníkom , ktorí pomáhali pri
organizácii a bez ktorých by sa táto akcia nemohla
uskutočniť.

Dúfam, že na budúci rok sa opäť stretneme a zažijeme spolu s našimi deťmi deń plný
hier, športu a zábavy.

