
Świetna zabawa – sportowy festyn w naszej szkole 

Ciekawe i różnorodne atrakcje czekały na uczniów naszej szkoły 13 czerwca 2017 r. Na szkolnych 

obiektach sportowych odbył się festyn zorganizowany przez Radę Rodziców przy współpracy Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Niezwykle interesujący program zaproponowali uczniom członkowie grupy animacyjnej „AniMa”. 

Animatorzy zajmowali dzieci tańcami integracyjnymi, prowadzili gry i zabawy ruchowe (biegi 

w workach, biegi na trzech nogach, rzuty do celu), efektownie malowali twarze, zachęcali do udziału w 

pasjonujących meczach w zbijaka na boisku pneumatycznym. 

Uczniowie klas I-III mieli możliwość obejrzenia wyposażenia nowoczesnego wozu strażackiego, który 

przyjechał do nas z OSP Kowala. Gradem pytań zasypali panów strażaków zwłaszcza chłopcy, co 

raczej nie dziwi, bo przecież prawie każdy z nich chce w dzieciństwie zostać strażakiem. 

Wszyscy chętni mogli zaprezentować swoje umiejętności plastyczne. Propozycje konkursów 

przygotowali nauczyciele – opiekunowie SU klas I-III. Zadaniem pierwszaków było namalowanie 

czworonożnego przyjaciela, uczniowie klas drugich zmierzyli się z tematem „Moja ulubiona dyscyplina 

sportowa”, a trzecioklasiści przenosili na papier swoich ulubionych bohaterów literackich. 

Efekty swojej całorocznej pracy zaprezentowało szkolne koło SKO, którego członkowie promowali 

oszczędzanie, prowadzili konkursy z upominkami ufundowanymi przez PKO BP. 

Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszyło się stanowisko pracy pani sierżant z Posterunku Policji 

w Nowinach. W tym miejscu były znakowane wszystkie rowery przyprowadzone przez dzieci. 

Uczniów klas IV-VI porwały rozgrywki sportowe przygotowane i prowadzone przez nauczycieli 

wychowania fizycznego. Dziewczęta z klas szóstych walczyły o zwycięstwo w turnieju piłki siatkowej, 

natomiast reprezentantki klas piątych i szóstych konkurowały w rozgrywkach w rzucankę siatkarską. 

Chłopcy na poziomach klas czwartych, piątych i szóstych walczyli o tytuł mistrza w piłce nożnej. 

Zwycięzcy odebrali puchary ufundowane przez Radę Rodziców. 

Wszystkim uczestnikom festynu dopisywały nie tylko humory, ale też apetyty. Grill był wprawdzie 

„ukryty”, ale przyciągał unoszącym się wokół smakowitym zapachem pieczonych kiełbasek. 

Efektowny program przygotowany przez organizatorów wypełniał czas naszych uczniów aż do godziny 

13.00. Świetna zabawa wywoływała na twarzach dzieci uśmiech, a wspólnie spędzony czas 

zintegrował uczestników, którzy z żalem opuszczali szkolne boisko. 


