Młody Obywatel-wielki finał już za
nami!!!

Po ponad 2 miesiącach przygotowań, 23 maja 2016 r. Młode Obywatelki
z Publicznego Gimnazjum w Choroszczy sfinalizowały projekt „Kronika
sportowa”, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundację
BGK w ramach programu Młody Obywatel. Spisywane pieczołowicie dawne

gry i zabawy opuściły karty wspomnień i stały się okazją do aktywnego
wypoczynku, w miłej, koleżeńskiej atmosferze. Finał projektu nie przypadkowo
został powiązany z organizowanym w naszej szkole Wiosennym Tygodniem
Zdrowia i Bezpieczeństwa, w ramach którego promujemy zdrowy i bezpieczny
styl życia. Uznaliśmy, że gry i zabawy na świeżym powietrzu doskonale
promują aktywność fizyczną, uczą
pracy w zespole oraz kreatywności.
Tego dnia szkolne boisko zapełniło się
uczniami
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drużyny uczniowie sprawdzali sprawność fizyczną skacząc przez piłkę odbijana
o ścianę, rywalizując przy tym o tytuł „Króla skoczków”. Umiejętnością
współpracy zespołowej wykazali się grając w „Ringo” oraz „Kolory”. Dużo
emocji wzbudziła drużynowa gra w „Kapsle”. Pokonanie toru przeszkód z
górami, jeziorami i licznymi utrudnieniami było nie lada wyzwaniem. Poza tym
uczniowie musieli wykazać się zgrabnymi skokami
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Zainteresowani uczniowie mieli okazję poznać również inne stare gry m.in.
gumę, „Hacle”, „Państwa - miasta czyli wojnę”.
Wspaniała pogoda, ciekawe zabawy, sportowa rywalizacja oparta na zespołowej
współpracy sprawiły, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili.

W przygotowaniu rozgrywek pomogła nam koordynator imprezy pani dyrektor
Grażyna Kopaczewska, która udzieliła nam fachowych porad i była dużym
wsparciem w trakcie zabawy. Pomoc przy skompletowaniu potrzebnego sprzętu
i

ustaleniu zasad

rozgrywek

otrzymałyśmy również od nauczycielki

wychowania fizycznego pani Beaty Guziejko. Za wszystko serdecznie
dziękujemy!!!

Grupę Młodych Obywateli stworzyli uczniowie klasy II c i a: Weronika
Rytwińska, Karolina Kluczyńska, Karolina Jeromin, Aleksandra Popko, Tomasz
Walesiuk, Angelika Siemieniuk, Martyna Gajdowska, Karolina Malinowska,
Dominika Kościuczyk, Wiktoria Kurianowicz, Julia Worobiej, Julia Sikorska,
Karolina Ziembicka i Patrycja Ostapowicz.

Gratulujemy zorganizowania ciekawego i pożytecznego wydarzenia, a przede
wszystkim dziękujemy za współpracę!!!

Beata Jabłońska i Małgorzata Czulewicz

