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Aktywny wypoczynek najlepszy w grupie.
Nic tak nie integruje jak wspólnie sp?dzony czas, zaj?cia w grupach i nocne rozmowy…Wiedz? ju? o
tym najlepiej uczniowie kl. VII i pi?toklasi?ci PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach. Ci pierwsi
wzi?li udzia? w „szkolnej nocce” zorganizowanej w pi?tek 12.04., na któr? przybyli oko?o godz.
18.00 wyposa?eni w karimaty i ?piwory. Najpierw w wyznaczonych klasach urz?dzili sobie
sypialnie, nast?pnie podpisali kontrakt wyznaczaj?cy zasady zachowania podczas nocnego pobytu
w szkole, by potem wyruszy? na wieczorn? gr? terenow?: dru?yna niebieska z kapitanem- p.
Ma?gosi? ?liwi?sk? w okolice ul. Gazowej i stacji PKP, a „zieloni” z p. Angelik? Ja?kiewicz na ul.
Górn? naszych ukochanych Jugowic. Po brawurowym zwyci?stwie zielonej ekipy, wszyscy wzi?li
udzia? w zaj?ciach rozwijaj?cych kompetencje emocjonalno- spo?eczne, których uwie?czeniem
by?a wspólna kolacja z pyszn? pizz? w roli g?ównej. Reszta pó?nego wieczoru i nocy up?yn??a na
turnieju pi?ki siatkowej, maratonie filmowym i oczywi?cie rozmowach, rozmowach, rozmowach…
Mimo, i? sobotni poranek kondycyjnie nie by? ?atwy wszyscy siódmoklasi?ci zmobilizowali si?y,
przygotowali ?niadanie, posprz?tali po nim i wraz z opiekunami przygotowali sale do egzaminu
ósmoklasistów, by cho? w ten sposób wesprze? kolegów w wa?nym dla nich wydarzeniu. Wspólny
czas min?? bardzo szybko i rozbudzi? ochot? na kolejne tego typu spotkania.
Z kolei uczniowie klasy V, w czasie egzaminów ósmoklasistów (15.04-17.04) udali si? wraz z
wychowawc? p. Justyn? Bartkowicz i pedagogiem p. Angelik? Ja?kiewicz do O?rodka LZS „Jagna”
w Nowej Bystrzycy. Motywem przewodnim pobytu by? zdrowy styl ?ycia czyli aktywno?? fizyczna,
zbilansowane posi?ki i ?wie?e powietrze.
W malowniczo po?o?onym o?rodku, w?ród gór i lasów, w okolicy Prze??czy Spalona, z dala od
sklepów i zgie?ku miasta z ?atwo?ci? mo?na by?o zrealizowa? w/w za?o?enia. Pi?toklasi?ci wzi?li
udzia? w maratonie pi?ki no?nej, zorganizowanym w nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali sportowej,
rozegrali turniej pi?ki r?cznej oraz uczestniczyli w zaj?ciach sportowych ogólnorozwojowych. Bawili
si? w podchody w pobliskim lesie, na pi?knie po?o?onej polanie wzi?li udzia? w plenerowych
zaj?ciach integracyjnych, korzystali z gier na zewn?trznym boisku, mieli szans? rozpali? ognisko i
samodzielnie upiec kie?baski. Wszystko zagra?o, nawet pogoda, która u?atwia?a organizacj? zaj??
na ?wie?ym powietrzu. Do Jugowic wracali wszyscy z t?sknot? za hal? sportow? i nocnymi
rozgrywkami pi?karskimi. Póki co powstaj? plany na kolejne wyjazdy tematyczne, koniecznie z nut?
sportow?.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

