Bohaté občerstvení po celé odpoledne zajištěno:
pravá domácí uzená krkovička a bůček
luxusní špízy, steaky a řízky
grilovaný hermelín, klobásy
polévka z dršťky
v rohlíku je párek
grilovaná kýta je ze selátka
něco dobrého, lepšího a nejlepšího
(od žáků 8. třídy ZŠ v rámci výuky vaření)
pravá italská zmrzlina a další sladkosti
chléb konzumní tekutý z Litovle
točená kofola a další nealko
káva (i ledová) a víno a páty přes deváty
míchané nápoje pro děti i dospělé

ZŠ a MŠ NÁKLO,
Spolek rodičů při ZŠ v Nákle,
Rodinné a komunitní centrum Housátko,
Kulturně Ômělecké Spolek

Co zajímavého 12. ročník nabídne:
1) Výherní los pro každého, kdo dobrovolným příspěvkem u vstupu
podpoří naši školu.
2) Tombolu pro děti se spoustou hodnotných cen.
3) Různé atrakce (skákací hrad, moucha, siloměr), projížďky na koních.
4) Upomínkové předměty, které můžete vyhrát nejen jako cenu
v tombole, ale i zakoupit pro vzpomínku na Školní olympiádu
nebo pro vzpomínku na svou milovanou základní školu.
5) A jako obvykle spoustu soutěží, disciplín a vystoupení, taky jeden
závod, hromady výborného jídla, hektolitry výborného pití
a především výbornou náladu. A počasí snad taky vyjde.

Těšíme se na Vaši účast v každou denní i noční hodinu!!!

pořádají
12. ročník

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY
25. května 2019

Dopolední program:

Odpolední program:

09.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ,

12.00

SLAVNOSTNÍ OLYMPIJSKÝ OBĚD

ZAPÁLENÍ OLYMPIJSKÉHO OHNĚ

13.00 - 13.15

SDH NÁKLO
(požární útok hasičů školkou i školou povinných)

(dětské hřiště u školy)

09.30 – 12.00

OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY

13.30 – 13.45

HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY

(v okolí školy a na hřištích u sokolovny)

pro naše nejmenší (MŠ a 1. stupeň ZŠ):

DISNEY SVĚT
pro 1. a 2. stupeň ZŠ, dorostence, dorostenky, muže a ženy:

1. HOD OŠTĚPEM

(vystoupení žáků MŠ)

13.45 – 14.00

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ NA PRVŇÁKY
(konečně do školy)

14.00 – 14.30

JEDNO LEPŠÍ JAKO DRUHÉ
(vystoupení žáků I. stupně ZŠ)

14.30 – 15.00

NÁKELSKÝ OTESÁNEK
(dej si oběd ze školní jídelny, je to zdarma, ale musí to být rychle)

2. LETNÍ BIATLON !!!!!!!!!

15.00 – 15.30

TJ SOKOL NÁKLO (vystoupení žactva)

3. SKOK DO VÝŠKY

15.30 – 16.00

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

4. SKOK DO DÁLKY
5. BĚH NA 60 m
Olympijské disciplíny jsou určeny i pro rodiče a prarodiče!!!!!!
Každý soutěžící obdrží párek v rohlíku a pití zdarma (do 17.00 hod.).
Prodej losů do tomboly (u vchodů do areálu MŠ).

Odpolední program pro dítka malá i větší zajistí RKC Housátko.

(ukázka práce a techniky profesionální jednotky)

16.00 – 16.30

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

16.00 – 16.30

TOMBOLA (výdej cen dětem)

16.30 – 17.30

NÁKELSKÝ ZÁTOPEK
(6. ročník vytrvalostního závodu v běhu všech věkových kategorií)

17.30 – 18.30

rozmanité tvoření
lukostřelbu
rodičovský pětiboj
plno dalších překvapení

NÁKELSKÝ ZEKON
(tradiční silácká soutěž, tentokrát „… siloměr“)

18.30 – 19.00

Můžete se těšit na:

-

VELBLOUD, MARNIVÁ SESTŘENICE,

ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. TŘÍD
(konečně ze školy aneb není cesty zpět)

Večer:

rockový festival ŠKOLKA V PLAMENECH
19.00

POŠKOLÁCI (budoucnost národa)

20.00

ŠKOLNÍKŮV ZHRNOVAČ
(tentokrát i s přespolními hosty)

Ten, kdo zvládne všechno, bude po zásluze odměněn!

22.00

CO NÁKELÁK, TO MUZIKANT
(rekordní počet muzikantů u ohně)

