Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe 2019
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Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Świdnicy odbywały się bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne
dla dzieci i młodzieży. Nauczycielki wychowania fizycznego: Małgorzata Furmanek i Ewelina Janecka
przygotowały urozmaicony program zajęć, by dzieci w sposób aktywny spędziły wolny czas od nauki. Ideą
przyświecającą tegorocznym feriom zimowym była bezpieczna zabawa poprzez sport, rozwijanie aktywności
fizycznej. Cieszy fakt, że duża grupa dzieci i młodzieży w tym absolwentów naszej szkoły, skorzystała z tej
formy wypoczynku a jednocześnie udowodniła, że sport nadal jest atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim

tygodniu ferii odbyło się wiele konkursów

sprawnościowych, wzbudzających dużo emocji i uśmiechu oraz turniejów w: piłkę nożną, piłkę
ręczną, unihokeja oraz siatkówkę. Uczniowie chętnie rywalizowali ze sobą również w badmintona,
kwadranta, dwa ognie czy tenisa stołowego. Zajęciom towarzyszyła radość, zdrowa rywalizacja
i kultura sportowa. Był to na pewno dobrze wykorzystany czas dla zdrowia i sprawności fizycznej.

Wyniki konkursów i rozgrywek:
1. Maraton skoków na skakance i kręcenia kółkiem hula –hop.



Mistrzyniami w kręceniu kółkiem hula-hop zostały: Oliwia Olszewska z kl. VIIa , Laura Szarzała z kl.
VIa, Anastasiia Horbowa z kl. IVa.



Mistrzynią skoków na skakance została Anastazja z kl. IVa, Eliza Derlatka z kl. IVb

2. Turniej tenisa stołowego.
W grupie starszych:
I miejsce – Daniel Kwaśniak - VIIIb
II miejsce – Hubert Gil - VIIIb
W grupie młodszych:
I miejsce – Krystian Mikoda - IVa
II miejsce – Antoni Bednarski
3. Konkurs siłaczy – przeciąganie liny.
Najlepsi okazali się absolwenci Mateusz Antosik i Weronika Żukowska
4. Konkurs strzałów do bramki o miano „Króla strzelców”.
Mistrzem został Hubert Smoliński.
5. „Wyścig rydwanów”.
Tę konkurencje wygrały Zuzanna Kruszona - VIb i Dominika Kisiel – VIIa.

6. Rzuty do kosz.
Mistrzem celne oko został Franek Wiącek z kl. IVb
7. Rzuty balonem na odległość.
W tej nietypowej konkurencji najlepszymi byli: Marcel Olichwer – IVa(3,9 m) i
Czarek Oniszczuk – IIIB( 4,0 m)

Małgorzata Furmanek, Ewelina Janecka

