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SPRAWNY PRZEDSZKOLAK

Blisko 200 przedszkolaków wystàpi∏o 3 czerwca
br. w Turnieju SprawnoÊciowym „Sprawny Przedszko-
lak”, który z okazji Dnia Dziecka po raz piàty zorganizo-
wano  w ciechociƒskiej Hali Sportowej. W rywalizacji
uczestniczy∏y grupy 5-cio i 6-latków z przedszkoli
w: Ciechocinku, Stawkach, Racià˝ku i grupy „0” z SP 1
w naszym mieÊcie. Wszystkie dru˝yny mia∏y do poko-
nania 10 konkurencji, w których przedszkolaki mog∏y
wykazaç si´ swojà sprawnoÊcià fizycznà. By∏y to kon-

kurencje: biegowe, rzutne, toczenia pi∏ek, tory prze-
szkód czy tez çwiczenia koordynacyjne. Choç wszyscy
traktowali swój udzia∏ w zawodach bardzo powa˝nie,
to oczywiÊcie nie wyniki, ale wspólna zabawa i mo˝li-
woÊç rywalizacji sportowej by∏y tego dnia najwa˝niejsze,
a wszyscy uczestnicy czuli si´ zwyci´zcami.

Organizatorem zawodów by∏ OSiR w Ciechocinku,
który ufundowa∏ równie˝ okolicznoÊciowe puchary
oraz s∏odycze dla wszystkich uczestników zawodów.

Wszystkiego najlepszego!
3 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 1 obcho-

dziliÊmy Mi´dzynarodowy Dzieƒ Dziecka. Uczniom
˝yczyliÊmy samych radoÊci i satysfakcji ze zdobywanych
codziennie wiedzy i doÊwiadczenia.

W ramach obchodów Êwi´ta naszych milusiƒskich,
uczniowie brali udzia∏ w prezentacji historycznej do-
tyczàcej ˝ycia i dzia∏alnoÊci rycerzy. Cz∏onkowie kom-
panii rycerskiej „Kerin” pokazywali uczniom broƒ, ja-
kiej u˝ywano w Êredniowieczu, prezentowali zbroje,
w którà ubrali m.in. Grzesia Majchrzaka z klasy V a.

Uczniowie mogli przekonaç si´, jak trudno by∏o
zostaç rycerzem, jak ci´˝ko wype∏nia∏o si´ wojenne
obowiàzki. Ponadto m∏odzie˝ mog∏a poznaç kodeks
rycerski, którego regu∏y sà aktualne do dziÊ. Dzieciaki
wciela∏y si´ w rol´ giermków, strzela∏y z ∏uku, walczy∏y
w inscenizowanych bitwach, poznawa∏y terminologi´
zwiàzanà z rycerstwem.

Po ˝ywej lekcji historii zaprezentowanej przez bra-
ctwo „Kerin”, Dyrektor szko∏y og∏osi∏ wyniki konkursu
na logo i hymn szko∏y, wr´czono nagrody w konkursach
angloj´zycznych i og∏oszono wyniki konkursu wy∏ania-
jàcego „Mistrza Pi´knego Czytania”. Marlena ¸ochocka,

opiekun Samorzàdu Uczniowskiego wr´czy∏a uczniom
podzi´kowania za udzia∏ w Wielkiej Orkiestrze Âwiàtecz-
nej Pomocy.

                A. Migdalska
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