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10. ročník Majstrovstiev stredných a základných škôl v golfe
Jubilejný 10. ročník Majstrovstiev stredných a základných škôl v golfe je úspešne za nami. Dňa 8.6.
sa na ihrisku v Báči uskutočnilo už tradičné golfové podujatie, ktoré bolo tento rok obohatené o nové
súťaže. Takmer 50 hráčov si užívalo krásny letný deň a výbornú atmosféru podujatia. Na úvod sa
uskutočnil slávnostný nástup družstiev a ostatných hráčov, po ktorom nasledoval slávnostný odpal,
ktorého sa zhostila manažérka turnaja Michaela Patzeltová. A po ňom sa hra naplno rozbehla vo
viacerých kategóriách. Novinkou bola kategória Open, hraná na 9 jamiek, ktorá bola určená pre
rodičov a ostatných záujemcov. Jej víťazom sa stal Radoslav Náhlik. V kategórii dievčat vyhrala
Petra Babicová, s najlepším skóre dňa, 70 rán. Na pódiu ju doplnili Emma Višňovská a Rebecca Ann
Náhliková. Kategóriu chlapcov vyhral reprezentant našej školy, Lukáš Gabura (pri vyhlásení
výsledkov Lukáša zastúpil pán riaditeľ a prevzal jeho víťazné trofeje). Na druhom mieste sa
umiestnil minuloročný víťaz Jakub Plech a na treťom Matias Masár. Hlavnou súťažou však bola súťaž
družstiev, v ktorej SSG obhajovalo minuloročné prvenstvo, ktoré sa nám však nepodarilo obhájiť.
Tím v zložení Lukáš Gabura a Daniel Mitrovič skončilo tesne pod pódiom, na štvrtej priečke. Za
reprezentáciu školy však obom hráčom ďakujeme. Víťazom sa napokon stala ZŠ a MŠ Vančurova
Trnava. Druhé skončilo Gymnázium Metodova Bratislava a tretia Stredná športová škola Jozefa
Herdu Trnava. Kategórií bolo teda mnoho, ku oceneným sa potom ešte pridali najmladší hráči, ktorí
dostali vecné ceny. Na záver celého dňa sa ešte uskutočnila tombola o rôzne ceny, ako napríklad fee
na hru na rôznych ihriskách alebo voucher na účasť na budúcoročných majstrovstvách. Prvú
desiatku ročníkov Majstrovstiev stredných a základných škôl v golfe máme za sebou, ďalšia je pred
nami a veríme, že bude minimálne tak úspešná, ako tá prvá.

O pohár
riaditeľa
školy

Jún sa už tradične nesie aj v znamení záverečného
turnaja golfovej sezóny na SSG. Posledný školský
týždeň sa uskutočnil už 5. ročník turnaja O pohár
riaditeľa školy. Tak ako aj po minulé roky, turnaj sa
odohral na akadémii ihriska v Hrubej Borši formátom
Texas scramble dvojíc. Vďaka tomuto spôsobu hry boli
aj výsledky oveľa lepšie ako obvykle, pretože hráči
hrali vždy lepšie rany z dvojice. Tento krát sme
vytvorili tímy žiakov proti dospelým (učitelia,
absolventi, priatelia školy a pod.).Víťazný rozdiel býva
tradične veľmi malý, avšak tento rok bol rozdiel medzi
víťazmi a porazenými jedna jediná rana. Tá rozhodla o
tom, že víťazmi sa stali tím dospelých. Rozdiel sa však
neustále zmenšuje a pokiaľ bude trend nasledovať,
budúci ročník možno konečne spozná nového víťaza.

Dobrovoľná
civilná ochrana
na SSG

23. 6. na našej škole Dobrovoľná civilná ochrana
predviedla svoje umenie, ktoré sa nám všetkým
zíde vo chvíľach životného ohrozenia. Na našich
dobrovoľníkoch ukázali základy poskytovania
prvej pomoci. Odvážni si mohli vyskúšať
správnosť resuscitácie aj ako je to byť zafixovaný
na nosidlách. Pre veľký záujem sa pri
praktických úkonoch ani nestihli všetci žiaci a
učitelia vystriedať.

Enviromentálna
výchova

Jedným z cieľom Diplomatického klubu SSG je viesť
našich študentov k zodpovednosti o prírodu a okolie v
ktorom sa nachádzame. Preto sme sa znovu rozhodli
vytvoriť menšiu skupinku tvorenú členmi klubu, ktorá
strávila dopoludnie zbieraním odpadkov a čistením
priestoru v Lesoparku Vrakuňa. Keďže toto miesto je
obľúbeným miestom na voľno časové aktivity v
blízkosti našej školy, tak v spolupráci s mestskou
časťou sme aj tento krát rozhodli vyčistiť práve túto
lokalitu. Obdobnú aktivitu odporúčame každému,
pretože pokiaľ si to človek nevyskúša na vlastnej koži,
netuší, aké veci sú ľudia schopní vyhodiť v prírode.

