
Coś dla duszy i dla ciała - przygotowania do lata czas zacząć! 

 Dzień sportu w Szkole Podstawowej w Nowinach. 

 
Zbliżają się wakacje - chwile upragnionego odpoczynku po ciężkiej całorocznej pracy, ale też okres 

zwiększonej aktywności fizycznej. Lato kojarzy się wszystkim ze słoneczną pogodą, wycieczkami 
rowerowymi, grą w piłkę, śmiechem dzieci i przede wszystkim dobrą zabawą. Ponieważ nie możemy 

doczekać się tej beztroski, jak co roku postanowiliśmy "zafundować" sobie jej przedsmak. Dzięki 

wsparciu Rady Rodziców, zaangażowaniu nauczycieli i uczniów, 11 czerwca 2018 r. w promieniach 
prażącego słońca odbył się w naszej szkole Festyn z okazji Dnia Dziecka i Święta Sportu. Atrakcji było 

co niemiara zarówno dla młodszych uczniów, jak i tych starszych. 
 

Uczniowie klas I - III wzięli  udział w rozgrywkach popularnej gry "Dwa ognie" na dmuchanym boisku. 
W kategorii klas pierwszych najlepszą okazała się Ia, wśród drugich zwyciężyła IIb, a z trzecich – IIId. 

 

Na boisku szkolnym chłopcy z klas V rozegrali mecz piki nożnej o Puchar Przechodni (ufundowany 
przez Radę Rodziców). Zdobywcami trofeum zostali chłopcy z klasy Vc. 

 
W tym samym czasie w sali gimnastycznej uczniowie klas VII walczyli o I miejsce  w piłce siatkowej. 

Udało się tego dokonać klasie VIIa, drugie miejsce przypadło w udziale VIId, a trzecie - VIIc.  

 
Badminton to lubiana gra i na nowo bardzo popularna. Nie mogło jej zabraknąć i na naszym Festynie. 

Młodzież z klas IV - VII i w tej dyscyplinie sportowej wykazała się wyjątkową zręcznością i duchem 
walki.  

 
Uczniowie chętnie brali udział w różnych konkurencjach przygotowanych przez opiekunów klas. 

Zaproszeni członkowie grupy animacyjnej nie pozwolili się nudzić. Zajmowali dzieci tańcami, prowadzili 

gry i zabawy ruchowe. Dzieci mogły bawić się i cieszyć razem z animatorami dzięki wsparciu 
finansowemu organu prowadzącego. 

 
W wakacje warto zadbać również o bezpieczeństwo. I o tym pomyśleli organizatorzy z p. Małgorzatą 

Kościelecką na czele.  Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego uczniowie klas IV mieli szansę 

pochwalić się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz praktycznymi umiejętnościami 
bezpiecznego korzystania z dróg. Takie miasteczko to świetna sprawa dla wszystkich poczatkujących 

rowerzystów. W szkole od października działa sekcja rowerowa w ramach realizacji projektu 
edukacyjnego. Zajęcia sekcji są bezpłatne, a uczniowie korzystają z 9 pozyskanych rowerów. 

Opiekunem cyklistów jest p. A. Gołuzd. Dzięki przychylności i wsparciu finansowemu władz 

samorządowych szkoła może kontynuować projekt i pozyskać nowy sprzęt (docelowo jeszcze 
6 rowerów). 

 
Dla tych, którzy nabierają dopiero sił do aktywnego wypoczynku, czekała zielona trawka w cieniu 

budynku szkoły i przyglądanie się rywalizującym ze sobą kolegom. 
 

Lato to również...zapach grilla, którego w tym dniu zabraknąć nie mogło. Po takim intensywnym 

spalaniu kalorii, pieczona kiełbaska tylko dodała energii i poprawiła humory. Kiełbaska smakowała 
szczególnie bo zakupili ją rodzice a prezydium Rady Rodziców wspólnie z pracownikami szkoły dbali 

aby się nie spaliła. Szczególne podziękowania za zaangażowanie i pomoc należą się p. R. Balcerzak 
(przewodnicząca Rady Rodziców) oraz p. Ł. Gryniowi (wiceprzewodniczący RR). Uczniów odwiedził 

zastępca wójta - Ł. Barwinek, przewodnicząca Rady Gminy – Z. Duchniak oraz radny M. Kurtek. 

O godzinie 13.00 zmęczeni, ale uśmiechnięci uczniowie udali się do domu. 
 

Dzień można zaliczyć do wyjątkowo udanych, oby takich w wakacje nie brakowało.  

A w piątek 15 czerwca kolejne atrakcje dla dzieci przygotowane przez władze samorządowe Gminy 
Sitkówka-Nowiny na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego. 


