
Európsky deň rodičov 
3.10.2014 

Program Miesto 

Hasiči Pánska záhrada 10:00 

Transfúzna stanica 3. pavilón 7.B 

Vrtuľník, vojenská technika, psovodi Ihrisko 

Šarišské 
osvetové 
centrum 

M. Dzurčaninová – šperk, servítková technika 
na sklo (priniesť fľašu, štetec) 

Školský dvor medzi 2. a 4. pavilónom 

J. Harčárová – kvety z listov stromov - javor 

E. Kohutová – pletenie z nití, papiera 

B. Levayová – drôtovanie 

B. Rusnáková – šitý šperk 

P. Timko – výroba košíkov 

K. Wagnerová – pletenie misiek z pedigu 

Ekopark – prezentácia a ekohry Za veľkou telocvičňou 

Lukostreľba Malá telocvičňa 

Stredné 
odborné 
školy 

SOŠ podnikania – módna prehliadka Veľká telocvičňa 9:00 – 10:00 

SOŠ Košická – kaderníčky, kozmetičky 4. pavilón 6.A 

SSOŠ Mladosť – flambovanie, barmanstvo 4. pavilón 6.B 

SOŠ drevárska 4. pavilón 6.C 

SOŠ Lesnícka - sokoliari 3. pavilón 9.B 

Nechtový dizajn (1,00 EUR) – N. Demčáková, E. Kačmárová 2. pavilón 4.A 

Pletenie náramkov priateľstva – I. Pivovarníková Školský dvor medzi 2. a 4. pavilónom 

Varenie gulášu 
Medzi administratívnym a špeciálnym 
pavilónom 

Súťaže 
pre deti 

Hľadanie papierových loptičiek s navigátorom 

Medzi ihriskom a pavilónmi Hod tenisovou loptičkou do hula-hop kruhu 

Beh vo dvojici so zviazanými nohami 

Florbal Veľká telocvičňa od 10:00 

Stolnotenisový turnaj Vedľa veľkej telocvične 

Čaj, káva, koláče Kuchynka 

 

Súťaž o najlepší koláč (učiteľský, rodičovský) – hodnotiť budú 2 vybraní žiaci z každej triedy v kuchynke, víťaz získa 

cenu . 

Odmeňovanie žiakov - žiaci budú v hrách a športových disciplínach odmeňovaní žetónmi (3 žetóny = odmena), za 

ktoré im bude v kuchynke vydaný koláčik alebo sladkosť. 

Lístky na guláš - rodičom žiakov budú lístky vydávané pri vstupe do školy. 

Časový harmonogram: 

8:00 – 8:45 1. vyučovacia hodina podľa rozvrhu 

9:00 – začiatok programu EDR 

11:40 – koniec EDR pre 1. stupeň 

12:00 – koniec EDR pre 2. stupeň 

V prípade nepriaznivého počasia sa hry a súťaže presúvajú do veľkej telocvične. 

Zmena programu je vyhradená. 


