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VII Spartakiada Rodzinna to już historia, zwycięzcy zostali nagrodzeni, a wszystkim uczestnikom
pozostały miłe wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia.
Tegoroczna Spartakiada, zorganizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego: mgr Annę Przywała,
mgr Bernarda Goryczkę, mgr Rafała Polańskiego i mgr Grzegorza Stadlera, pod hasłem &bdquo;Witajcie
w naszej bajce&rdquo; odbyła się w sobotnie, chłodne przedpołudnie &ndash; 21. września. O godzinie
9:30 Dyrektor I Liceum, mgr Patrycja Pietraszczyk oficjalnie zainaugurowała tegoroczne
zmagania.Pierwszą część rozgrywek stanowiły krótkie prezentacje bajek w interpretacji poszczególnych
klas. I tak, klasa 2a swoim tańcem zaprosiła nas na Madagaskar, 2b przeniosła nas w świat Gumisiów, z
2c polataliśmy w krainie Pszczółki Mai, krasnoludki z 2d oryginalnie zatańczyły wokół Królewny Śnieżki.
Uczniowie klasy 1a przedstawili nowoczesną wersję Czerwonego Kapturka, a z reprezentantami 1b
mogliśmy uczestniczyć w balu Kopciuszka. Klasa 1c zaprezentowała licealną piosenkę Smurfów, a 1d
umożliwiła nam spotkaniem z Fioną i Shrekiem. Pokaz bajek oceniany był przez jury w składzie: dyrektor
ILO, mgr Patrycję Pietraszczyk, zastępcę dyrektora, mgr Oliwię Stadler-Ciołczyk, mgr Magdalenę
Goncerz, mgr Edytę Sadowską, mgr Monikę Olesik i ks. mgr Rafała Kordaszewkiego. W czasie, gdy jury
obradowało, licealiści odpowiadali na pytania z zakresu lekkoatletycznych rekordów świata, z ośmiu
drużyn tylko trzy drużyny prawidłowo odpowiedziały na zadane pytania. Ostatnim elementem
Spartakiady były gry i zabawy ruchowe, w których udział brali rodzice, dorosłe rodzeństwo naszych
licealistów. Gry i zabawy odbyły się w duchu sportowej rywalizacji i przyniosły dużo radości oraz
zadowolenia wszystkim uczestnikom. Po godzinach zmagań zostali wyłonieni zwycięzcy tegorocznej
Spartakiady Rodzinnej: I miejsce oraz &bdquo;czek&rdquo; na 400 zł ufundowany przez Radę Rodziców
zdobyła klasa 2d, II miejsce przypadło klasie 1d, a na najniższym stopniu podium stanęła klasa 1b.
Tegoroczna Spartakiada 2013 to już wspomnienia miłej zabawy, z niecierpliwością czekamy na
przyszłoroczne zmagania.

http://old.jaworznianin.pl

Kreator PDF

Utworzono 27 March, 2019, 04:18

