Žiaci zo Základnej školy Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. č.1 v Košiciach,
si v súťaži o mlieku zmerali svoje sily na zábavnom predpoludní pri príležitosti
„Svetového dňa mlieka 2017“
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dňa 17. mája 2017 pri príležitosti Svetového dňa mlieka, oddelenie školstva Magistrátu
mesta Košice v spolupráci so Základnou školou Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. č.1
v Košiciach zorganizovalo pre žiakov a ich rodičov pestré zábavné predpoludnie.
Podujatia sa zúčastnili aj vzácni hostia námestníčka primátora mesta Košice Renáta
Lenártová, námestník primátora mesta Košice Martin Petruško a vedúca oddelenia školstva
Magistrátu mesta Košice Alžbeta Tamásová.

Hostia vo svojich príhovoroch pozdravili všetkých prítomných žiakov a rodičov. Zdôraznili,
že mlieko je veľmi dôležitou potravinou zložkou potrebnou pre zdravý vývin organizmu.
Podotkli, že práve Svetový deň mlieka dáva príležitosť pripomínať si význam a poslanie
mlieka a mliečnych výrobkov.
Na úvod preukázali hostia a súťažiaci žiaci lásku k mlieku a to vypitím pohára čerstvého
mlieka.

Víťazi dostali za odmenu čerstvé mliečko a mliečne výrobky, ktoré im zjavne urobili radosť,
nakoľko všetci sú milovníci mlieka.
Svoje teoretické vedomosti o mlieku a praktické zručnosti si zmerali žiaci tejto školy v každej
triede. Aj v tomto roku sa súťažilo o najkrajšiu prácu zhotovenú z mliečnych obalov
a maľovali obrázky s mliečnym motívom už v predstihu počas mesiaca máj.

Tri najkrajšie obrázky s mliečnym motívom a tri najkrajšie práce zhotovené z obalov mlieka
vyhodnotili rodičia, ktorí mali deň pred zábavným predpoludním stretnutie v škole
na pozvanie riaditeľa školy.

Hlavné ceny súťažiacim odovzdali námestníci primátora mesta Košice Renáta Lenártová
a Martin Petruško. Súťažiaci boli odmenení aj zaujímavými mliečnymi cenami.
Víťazom blahoželáme.

Pani učiteľky pripravili pestrý kultúrny program, ktorým spríjemnili slávnostné predpoludnie.

Všetci súťažiaci a hostia na záver podujatia boli pozvaní na ochutnávku mliečnych pokrmov,
ktoré pre deti pripravili domáce pani kuchárky a ochotné pani kuchárky z iných ŠJ pri MŠ
a ZŠ. Uvedené podujatie splnilo svoj cieľ a očakávania organizátorov i všetkých prítomných.

Pozvanie prijali aj dodávatelia mlieka a mliečnych výrobkov, ktorí prezentovali svoje
výrobky a to mliekarne Tami, Rajo, firma Dr. Oetker a firma Inmedia. Všetkým patrí srdečne
poďakovanie zato, že svojimi sponzorskými darmi nám umožnili toto podujatie zorganizovať.

Aktivity, ktoré pripravujú školské jedálne pre deti a žiakov sú zamerané na výchovu
ku zdraviu, zdravý životný štýl, prevenciu civilizačných ochorení, ochranu a podporu
fyzického aj duševného zdravia, zlepšenie zdravia detí a mládeže a sú kladným prínosom
aj pre školské stravovanie.

