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BEŽECKÝ MARATÓN - DRUHÝ ROČNÍK
    Dňa 9. mája 2017 sa konal druhý 

ročník bežeckého maratónu. Na-

priek tomu, že počasie nám veľmi 

neprialo, zúčastnilo sa 

ho 119 bežcov. Trať bola 

rovnaká ako v minu-

lom roku, v Greparku v 

Spišskej Sobote. Žiaci a 

učitelia v priebehu 3 ho-

dín spolu nabehali 422 

400m. Bežci si mohli 

vybrať 400m okruh 

okolo rybníka a 4 km 

trasu zo Spišskej Soboty 

do Veľkej k futbalovým 

ihriskám pri ZŠ Veľká. 

Dlhšia 4 kilometrová trasa bola aj 

tohto roku veľmi obľúbená, pre-

behla si ju skoro polovica zúčast-

nených bežcov, mnohí si ju odbehli 

aj viackrát. V cieli čakalo každého 

bežca malé občerstvenie vo forme 

ovocia a sladkých koláčikov, nechý-

bal ani teplý čaj.

Z jednotlivcov najviac nabehali 

Cyril Legutký III.B (22 400 m), Pavol 

Faťun III.B (17 600 m), (13 200 m), 

Denisa Olejárová III.B (17 200 m). 

Najlepšie si viedol kolektív III.B 

triedy, žiaci spolu nabehali 100 000 

m, na druhom mieste s 

70 400 m sa umiestnila 

III.A trieda a tretí skončili 

študenti z I.B triedy 

s 50 000 m. Ani učitelia 

sa nemusia hanbiť za 

svoj výkon, spoločne 

nabehali 23 200 m. Všet-

kým výhercom srdečne 

blahoželám.

Minuloročný rekord sa 

nám nepodarilo pre-

konať, ale veríme, že 

budúci ročník bude úspešnejší a s 

krajším počasím. Už teraz sa teším.
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DEŇ NARCISOV - 7. APRÍL 2017
Piatok 7. apríla 2017 sa štvrtáci 

rozpŕchli do zapršaných ulíc, aby 

pomohli vyzbierať peniaze na 

pomoc onkopacientom predajom 

narcisov. Narcisy teda symbolizujú 

boj proti akejkoľvek forme 

rakoviny. Pripnutím žltého 

kvietka ukazujeme pacien-

tom a širokej verejnosti, že 

s touto chorobou nie sú 

sami a majú našu podporu 

v boji proti nej. Počas tohto 

upršaného dňa sme sa stret 

li s rôznymi ľuďmi - niek-

torí boli ochotní prispieť, 

niektorí za nami utekali, aby 

nás stihli a mohli prispieť, 

ale žiaľ, stretli sme sa aj s 

takými, ktorí keď nás už z 

diaľky videli, tak radšej zmenili svoju 

trasu a niektorí nám zase vynadali, 

že nebudú nič takéto podporovať. 

Našťastie, tých súcitných a ochot-

ných ľudí bolo viac. Čo mňa najviac 

prekvapilo na tomto dni - úžasná 

reakcia detí. Boli ochotné minúť 

celé svoje vreckové na jeden „žltý 

kvietok“ a chceli pomôcť svoji-

mi drobnými tým, ktorí to šťastie 

nemali a ochoreli. Darmo - detská 

radosť je asi tá najúprimnejšia. 

Stretli sme sa aj s pánom, ktorý nám 

so slzami v očiach povedal, že pred 

dvoma týždňami pochoval man-

želku, ktorá mu zomrela práve na 

rakovinu. Žiaľ, choroba si nevyberá. 

A tak sme sa snažili aspoň malou 

zbierkou ukázať ľuďom, že 

s nimi súcitíme. Podarilo 

sa nám vyzbierať krásnych 

1475, 93 eur, ktoré, veríme, 

že pomôžu. Prvá najlepšia 

skupina v zostave Ondrej, 

Katka F. a Natálka K. mali 

vyzbieraných 317, 09 eur, 

hneď po nich sa umiestnila 

skupina dievčat Iva, Maťka, 

Kika a Zuzka so sumou 215, 

92 eur. Ďakujeme úplne 

všetkým, ktorí sa zapojili a 

podporili túto činnosť.
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