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Rozwijanie zainteresowan sportowo - ruchowych
Autor: Bo¿ena D±browska

Dnia 26 maja 2018r. panie Edyta Bielka i Bo¿ena D±browska zorganizowa³y naszej m³odzie¿y Piknik Sportowo
&ndash; Rekreacyjny na ¶wie¿ym powietrzu.
G³ówny za³o¿eniem spotkania by³o kszta³towanie potrzeby ruchu. Niebagateln± rolê w ogólnym rozwoju wychowanka
pe³ni± równie¿ pozalekcyjne zajêcia sportowe. Ka¿dy cz³owiek ma naturaln± potrzebê ruchu, przejawiaj±c± siê ju¿
od dzieciñstwa. U niektórych osób potrzeby te s± wiêksze od innych z powodu wiêkszego temperamentu, dla innych
ruch staje siê konieczno¶ci±, na przyk³ad z powodu nadwagi, chorób cywilizacyjnych.
Pozalekcyjne zajêcia sportowe daj± uczniom mo¿liwo¶æ spêdzania czasu wolnego aktywnie i z po¿ytkiem dla ich
zdrowia. Pozwalaj± odpocz±æ, zregenerowaæ si³y fizyczne i psychiczne po ca³odziennym pobycie w szkole, rozwijaæ i
pog³êbiaæ zainteresowania . Na nich m³odzie¿ szkolna rozwija i podnosi na wy¿szy poziom swoje umiejêtno¶ci
ruchowe oraz kszta³tuje swój stosunek do aktywno¶ci fizycznej.
Celem zajêæ organizowanych w czasie wolnym od zajêæ lekcyjnych jest:
a) oddzia³ywanie wychowawcze poprzez:
- wdro¿enie wychowanków do przestrzegania zasad wspó³¿ycia zespo³owego, kszta³towanie
samodyscypliny,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialno¶ci za zdrowie i bezpieczeñstwo swoje oraz kolegów,
- propagowanie zasad &bdquo;czystej gry&rdquo; (fair play),
- przeciwdzia³anie zjawiskom patologicznym,
- rozwijanie wiary we w³asne si³y, prze³amywanie lêków i obaw. W zajêciach uczestniczy³a chêtna m³odzie¿ z
naszego o¶rodka: Filip M³ynarczyk, Karol Wojsa, £ukasz Sad³o, Krystian Piorun, Kacper Klisiewicz, Micha³ Moroz,
Daniel £azowski, Jakub Kwa¶nicki, Konrad Korzêpa, Krystian Syposz, Mateusz Wrzoskiewicz, Adrian Szoka³o, Kamil
D³ugosz, Martin Stawicki, Wadim Ignaczak, Rafa³ Gor±cy, Jakub Graba, Filip Osiñski, Jaworski Wojciech , Emil
Smarzek, Dominik Kukie³ka, Dariusz Cyrcan, Krystian Kilisiñski. Wychowankowie uczestniczyli w konkurencjach
sportowych takich jak: rzuty pi³k± do kosz, kapki, cel rzutów do bramki z 10 m. By³ te¿ przeprowadzony konkurs
plastyczny pt. &bdquo;Wakacje tu¿, tu¿&rdquo;.I miejsce w konkursie plastycznym zdoby³ Daniel £azowski ,II miejsce w
konkursie plastycznym zdoby³ Jakub Kwa¶nicki,III miejsce w konkursie plastycznym zdoby³ Dariusz Cyrcan.Po
rozstrzygniêtych konkurencjach sportowych oraz plastycznych obie panie zorganizowa³y poczêstunek: kie³basê z
grila , s³odkie ciasto z migda³ami oraz napoje. Zajêcia cieszy³y siê du¿ym powodzenie u nasze m³odzie¿y
przebiega³y w mi³ej i serdecznej atmosferze. Dziêkujemy panu dyrektorowi za kie³basê, a naszej m³odzie¿y za
bezinteresownie w³±czenie siê we wspóln± zabawê .
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