Sprawozdanie z I Dnia Wiosny
w Szkole Podstawowej nr 9 w Ełku
Wspólne obchody Pierwszego Dnia Wiosny na stałe wpisały się
w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. W tym roku 21 marca już
po raz dziesiąty uczniowie ze swoimi wychowawcami bawili się wspólnie
na turnieju „Klasa na medal”. Impreza ta odbywała się pod hasłem „Jestem
życzliwy – gram fair play” i rozpoczynała Szkolne Dni Przeciwdziałania
Przemocy i Agresji.
Tradycyjnie przygotował ją Samorząd Uczniowski
oraz panie Anna Lewoc, Grażyna Barcińska – opiekunki SU i pani Joanna
Zgódka.
Najpierw uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w salach. Tam
wykonywali kartkę wiosenną, pisali czterowiersz o dobrych manierach,
a wybrani przedstawiciele wybrali się na poszukiwanie zwiastunów
wiosny, które ukryto na korytarzach szkolnych. Był to również czas,
aby poćwiczyć hymn klasy oraz dopracować gaik-maik.
Następnie wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej. Tam uczniowie
rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach. Na początku klasy zaśpiewały
swoje hymny i pokazały gaiki. Pomysłowością uczniowie musieli wykazać się,
projektując strój wiosny lub jej zwiastuna. Trzeba dodać, że tylko jedna
uczennica przebrała się za bociana, królowały wiosny (w tym jeden Pan
Wiosna).
W czasie turnieju nie obyło się również bez konkurencji wiedzowej. Drużyny
musiały odgadnąć zagadki wiosenne, co okazało się bardzo łatwym
zadaniem. Dużo więcej trudności sprawiło naszym uczniom literowanie
wiosennych słów oraz kalambury.
Wiele emocji wzbudziły też zabawy sprawnościowe: rzucanie śnieżkami
w bałwanka, skoki na piłkach kangurkach, odbijanie baloników
oraz bieganie w hula-hop. Swoje zgranie klasy sprawdzały natomiast
sadowiąc się na tratwie (z arkusza papieru).
Przy ocenie i końcowej klasyfikacji komisja wzięła również pod uwagę
udział w konkursach organizowanych w ramach akcji przeciwdziałania
przemocy, wymyślanie zadań turniejowych oraz zachowanie klas.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w tym roku wszystkie klasy były
grzeczne i dlatego każda z nich dostała od komisji po 5 punktów.

Wysiłki uczniów oceniała komisja w składzie: wicedyrektor pani Barbara
Dardzińska oraz nauczycielki: pani Joanna Zgódka, pani Ewa Przekop i pani
Agnieszka Gilewska.
Wyniki turnieju ogłoszono 23 marca na apelu podsumowującym Szkolne
Dni Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. W tym roku poziom był bardzo
wyrównany - tytuł „Klasy na medal” zdobyła klasa VI b z 64,25 pkt. Drugie
miejsce zajęła klasa V b – 63,5 pkt, a trzecie klasa VI a – 61,75 pkt.
Głównym celem całej imprezy była integracja uczniów, motywowanie
do pracy na rzecz klasy, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcanie
uczniów do wagarów, by I Dzień Wiosny nie był postrzegany jako Dzień
Wagarowicza.
Wszystkie klasy starannie przygotowały się do turnieju, włączając
w pracę i wychowawców. W czasie rozgrywek panowała wspaniała atmosfera,
uczniowie świetnie się bawili, rywalizowali ze sobą w duchu fair – play.
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