IZBRANIH JE 10 NAGRAJENIH GRADIV PRVEGA KROGA JAVNEGA NATEČAJA
»HUDOdobra TELOvadnica«
Na nagradni natečaj HUDOdobra TELOvadnica je prispelo 167 predlogov. Natečaj je presegel
pričakovanja tako iz vidika števila prijavljenih gradiv kot njihove kakovosti, zato je bil izbor zelo
težak.
Natečajna žirija, sestavljena iz predstavnikov deležnikov projekta HUDOdobra TELOvadnica – Fakultete za šport,
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, podjetja Elan Inventa, Zavarovalnice Triglav, skupine Dunking Devils in
kanala A – je imela izjemno zahtevno delo. Ne samo, da je na natečaj prispelo res veliko predlogov, temveč so
bili ti izjemno zanimivi. Zelo je pohvalno, da so mnoga gradiva plod dejavnega sodelovanja učencev in dijakov z
učitelji pri zasnovi, snemanju in montaži gradiv. Vse šole so prikazale tematiko natečaja - uporabo športne
opreme v šolski telovadnici z namenom razvoja telesnih zmogljivosti - na zanimiv način. Nekatere od njih so bile
pri tem res zelo izvirne. Ključne stvari, na katere je bila pozorna natečajna žirija, so bile:
1) vsebina; vrednotila se je pomenskost in sporočilnost gradiva (ki izhaja iz besedne igre naslova projekta
HUDOdobra TELOvadnica - HUDO TELO, dobra vadba)
2) fabula; vrednotila se je hudomušnost, ustvarjalnost, izvirnost in ustvarjalnost gradiva
3) tehnični vidik; vrednotila se je estetika in tehnična dovršenost gradiva.
Izmed 167 je žirija izbrala 10 predlogov, ki so odlični v vseh treh navedenih merilih.
Ime šole

Naziv gradiva

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
OŠ METLIKA
OŠ Vojke Šmuc Izola
OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB SOTLI
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Podružnična
šola Šentviška Gora
Osnovna šola profesorja doktorja Josipa Plemlja Bled
SE Pier Paolo Vergerio il Vecchio Capodistria
Škofijska klasična gimnazija
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

HUDI TELOVADCI
Hočemo, rabimo, želimo
HudoTelo
Ujemi trenutek
OSBOS GYM
Telovadnica Šentviška Gora
Leta v naši TeloVadnici
HUDO TELO survivor
Valde bona palaestra
Stari maček in mlada moč

Nagrajeni predlogi so dosegljivi na spletni strani projekta www.hudodobra-telovadnica.si. Na tej spletni strani je
tudi seznam z vrednotenjem vseh prispelih predlogov. Predlogi z 0 točkami so podvojeni predlogi.

PARTNERJI PROJEKTA

ISKRENE ČESTITKE PRAV VSEM ŠOLAM, KI STE PRIPRAVILE SVOJE PREDLOGE! Prepričani smo, da bo vaše
sodelovanje v projektu spodbudilo razmišljanja in prizadevanja po zboljšanju vaših telovadnic.
V naslednjih dneh bo Fakulteta za šport kot organizator projekta nagrajene šole pozvala, da na predpisanem
obrazcu prikažejo dejansko stanje šolske telovadnice in le-tega posredujejo najkasneje do 26.5.2017. Z
nagrajenimi šolami se bo tudi dogovorila za prireditve ob prevzemu nagrad prvega kroga natečaja, t.j. športni
opremi Elan Inventa za SLOfit meritve: konzolni drog, blazine, skrinja, merilna deska za predklon, prevleka za skok
v daljino, kaliper; ter strokovna literatura za posodobitev telovadnice.
V drugem krogu natečaja bo žirija razvrstila vse nagrajene šole glede na starost telovadnice, površino vseh
telovadnic šole na učenca, obseg programa različnih športnih vsebin, ki jih izvajajo šole poleg pouka športne
vzgoje, obseg in dotrajanost športno-tehnološke opreme (športni pod, naprave in športna oprema, naletne
površine, akustika) in energetsko učinkovitost telovadnice. Štiri šole z najslabšimi pogoji glede na obseg
športnega programa bodo prišle v veliki finale nagradnega natečaja.
O zmagovalni telovadnici pa bo odločilo glasovanje splošne javnosti na spletnem mestu HUDOdobra
TELOvadnica. Glasovanje bo potekalo od 1.6.2017 do 16.6.2017 z všečkanjem na gradiva, ki so jih pripravile
nagrajene šole v prvem krogu natečaja. Glavno nagrado, t.j. športno opremo za celostno posodobitev šolske
telovadnice v vrednosti 55.000 EUR (skupaj z DDV) in strokovno pomočjo pri pripravi zasnove in projekta
posodobitve šolske telovadnice, bo dobila šola z največjim številom všečkov. Ostale tri šole, ki bodo uvrščene v
drugi krog natečaja, bodo poleg športne opreme Elan Inventa za SLOfit meritve dobile še 2 klopi, veliko odrivno
desko in kozo.
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