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

pořádají 11. ročník

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY
26. května 2018

Dopolední program:
09.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ,
ZAPÁLENÍ OLYMPIJSKÉHO OHNĚ
(dětské hřiště u školy)

09.30 – 12.00

OLYMPIJSKÉ DISCIPLÍNY
(v okolí školy a na hřištích u sokolovny)

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

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

1. HOD OŠTĚPEM
2. LETNÍ BIATLON !!!!!!!!!
3. SKOK DO VÝŠKY
4. SKOK DO DÁLKY
5. BĚH NA 60 m
Děti mohou být přihlášeny do kterékoliv disciplíny.
Olympijské disciplíny jsou určeny i pro rodiče a prarodiče!!!!!!
Každý soutěžící obdrží párek v rohlíku a pití zdarma (do 17 hod.).
Prodej losů do tomboly (u vchodů do areálu MŠ).

Odpolední program pro dítka malá i větší zajistí RKC Housátko,
můžete si vyzkoušet:

Cipískovy boty
Pat a Mat bourají zeď
Bolek a Lolek na divokém západě
Káťa a Škubánek na rybách
a taky něco vytvořit.
Ten, kdo zvládne všechno, bude po zásluze odměněn!

Odpolední program:
12.00

SLAVNOSTNÍ OLYMPIJSKÝ OBĚD

13.30 – 13.45

MUMULAND, CHYTILA JSEM NA PASECE ŽÍŽALU
(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

TJ SOKOL NÁKLO (vystoupení žactva)

15.00 – 15.15

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

15.30 – 16.00

PES, NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
(ukázka výcviku psů aneb ... na velikosti nezáleží)

16.00 – 16.30

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

16.00 – 16.30

TOMBOLA (výdej cen dětem)

16.30 – 17.30

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

17.30 – 18.30

NÁKELSKÝ ZEKON
(tradiční silácká soutěž, tentokrát „… s pořádnó kládó“)

18.30 – 19.00

NÁKELSKÝ OTESÁNEK
(dobře se najez a napij, je to zadarmo, ale musí to být rychle)

19.00 – 20.00

POŠKOLÁCI
(hudební těleso žáků naší školy)

20.00

TÁBORÁK
(oheň je dobrý sluha, ale zlý pán)

20.00 - 21.00

ŠKOLNÍKŮV ZHRNOVAČ
(zahraje k tanci a poslechu)

21.30 –

REMAZURA
(paříme s rockovou skupinou)

Těšíme se na Vaši účast, jako. A to je pravda, jako!!!!!!

Bohaté občerstvení po celé odpoledne zajištěno:
pravá domácí uzená krkovička
luxusní špízy, steaky a řízky
grilovaný hermelín, klobásy
polévka z dršťky
v rohlíku je párek
na chlebu je bůček
stehýnko je z kuřátka
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

Co zajímavého 11. ročník nabídne:
1) Výherní los pro každého, kdo dobrovolným příspěvkem u vstupu
podpoří naši školu.
2) Koloběžku jako hlavní cenu v tombole (3x).
3) 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.
4) 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, jako. A to je pravda, jako!!!!!!

