Záverečná správa
O vyhodnotení projektu
Svetový deň stolného tenisu 2018
STK TRAKOVICE
Náš klub STK Trakovice sa zapojil do projektu Svetový deň stolného tenisu 2015 (World table
tennis day 2018). Po prípravách na projekt (v telocvični sme rozložili 5 stolov a steny sme
ozdobili plagátmi o WTTD), sme začali skoro ráno 6. apríla 2018 o 7:30 v telocvični ZŠ s MŠ
Trakovice (naša škola začína vyučovanie o 7:30 a nie o 8:00 ako väčšina škôl). Pripravili sme
stoly na stolný tenis a požičali žiakom loptičky a rakety (niektorí žiaci si priniesli z domu
vlastné rakety). Počas 6 vyučovacích hodín žiaci na hodinách Telesnej a športovej výchovy
(TSV) hrali stolný tenis. Počas školského roka žiaci na hodinách TSV hrávajú futbal, basketbal,
volejbal, vybíjanú, florbal, robia atletiku či gymnastiku, a preto aj tento projekt – WTTD bol
vhodnou príležitosťou na reklamu a propagáciu stolného tenisu u mladých ľudí. Naši žiaci sa
do projektu zapojili s chuťou a zahrali si či už dvojhra, štvorhry alebo kolotoč. Stolný tenis
sme hrali 6 vyučovacích hodín od 7:30 do 12:45. Deťom sme rozdali propagačné letáčiky
o WTTD, ktoré nám zaslal SSTZ. Nasledovala krátka obedová prestávka od 12:45 do 13:00.
Od 13:00 do 16:00 boli v telocvični naši družinári, ktorí si tiež vyskúšali ako sa hrá stolný
tenis. Takisto aj im sme rozdali letáčiky o WTTD. Potom nasledovala druhá prestávka, keď
sme museli prepustiť telocvičňu na dve hodiny tanečníkom. Od 18:00 do 21:00 projekt
pokračoval za účasti hráčov STK Trakovice, rodičov s deťmi a Miroslava Karhana – bývalého
reprezentanta SR a Spartaka Trnava vo futbale. Po skončení projektu bolo všetkým podané
občerstvenie – pizza a nealko.... Projekt môžeme celkovo vyhodnotiť ako úspešný. Väčšina
aktivít, ktoré sme si naplánovali, sme aj naplnili. Snažili sme sa urobiť reklamu pre stolný
tenis a osloviť čo najviac ľudí (deti a rodičia) v našej obci Trakovice. A o našom projekte vedia
nielen v Trakoviciach, ale aj širšom okolí, lebo k nám dochádzajú žiaci aj okolitých obcí
– Malženice, Žlkovce, Ratkovce a Bučany. Celkovo sa do projektu zapojilo asi 270 ľudí
(asi 250 detí a 20 dospelých – hráči STK Trakovice, učitelia a rodičia). Všetkým, ktorí
participovali na tomto projekte ďakujeme a tešíme sa o rok na WTTD 2019.
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