
PROGRAM „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK” 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W JELENIEJ GÓRZE 

 

   Drugi rok programu „Sprawny Dolnoślązaczek” za nami . Doskonalimy się my nauczyciele i 

rozwijają nasi uczniowie.  

   Sprawność turysta realizowaliśmy na wycieczkach klasowych po najbliższej okolicy. Odwiedziliśmy 

Szklarską Porębę, Złotoryję i Pławną. Były pikniki na łonie natury, poznawaliśmy piękno przyrody i 

siebie nawzajem .Nad polskim morzem w Dźwirzynie byliśmy na zielonej szkole ,gdzie zwiedzaliśmy 

Kołobrzeg i atuty polskiego wybrzeża. 

W październiku wzięliśmy udział w turnieju gier i zabaw o Puchar Naczelnika Oświaty w Jeleniej 

Górze klas I-III. Zajęliśmy IV miejsce w mieście. 

   W listopadzie odwiedziła naszą szkołę medalistka olimpijska p. Maja Włoszczowska, która 

opowiedziała dzieciom o pracy i radości jaką daje sport, ale zaznaczyła również wielkie znaczenie 

systematycznej i sumiennej nauki. 

 

 
    

    W grudniu zdobywaliśmy sprawność gimnastyk. Okazało się ,że przewroty w przód nie są takie 

straszne. Przejścia równoważne ,zwisy bierne i czynne na drabince, przetoczenia, pokonywanie 

prostych torów przeszkód ,ćwiczenia z różnymi przyborami to przyjemność. 

    Zima to okres nauki biegania na nartach techniką klasyczną .Pod opieką instruktorów ,rodziców 

dzieci zdobywały sprawność narciarza zjazdowca i łyżwiarza. Saneczkarza zdobywaliśmy wspólnie  z 

rodzicami. Na zawodach dzieci zdobywały medale i nagrody, było wiele radości . Startowaliśmy  w 

Czernym Borze w biegu Krasnala, w Opawie na Memoriale St. Bodzka, w Jakuszycach i w Jeleniej 

Górze na nowo powstałych trasach pod Chojnikiem. 

 

 
 



     Klasy trzecie brały udział w programie nauki pływania .Pierwsze zajęcia dla wielu nie były łatwe. 

Dzieci kurczowo trzymały się murku i płytkiej wody. W czerwcu już wszyscy zaprzyjaźnieni z wodą, 

znają podstawy pływania. Zajęcia odbywały się pod opieką instruktorów i trenerów pływania. 

     Sprawność lekkoatleta zdobywaliśmy przygotowując się do 3-boju LA klas I-III. Była nuka startu 

niskiego, skoku w dal i rzutu piłeczką palantowa ,która okazała się nieoczekiwanie najtrudniejszym 

zadaniem. Na zawodach zajęliśmy VI, VIII i III miejsce. Humory nam dopisywały , to był nasz pierwszy 

start ,a  zawody bardzo nam się spodobały .Organizatorzy –MOS Jelenia Góra zadbali aby każde 

dziecko wróciło z medalem, dużym lizakiem i życzeniami dla Mamy z okazji jej święta.

 
 

     Piłkarz to sprawność w tym roku szczególna ze względu na EURO organizowane przez Polskę i 

Ukrainę. Mieliśmy w szkole konkurs na kibica doskonałego . Były turnieje „dwóch ogni”, gry w mini 

piłkę nożną, rzuty do kosz ,kozłowanie piłki ,nauka gry w rzucankę siatkarską. Wystartowaliśmy w 

otwartych Mistrzostwach Jeleniej Góry w mini p. nożną – U-8. Każdy zawodnik otrzymał pamiątkową 

koszulkę, a reprezentowaliśmy Francję. Uczeń naszej szkoły zdobył 9 bramek w trzech meczach w 

reprezentacji klubu piłkarskiego „Chojnik”. 

 
 



      Mamy dzieci uczęszczające  na zajęcia tańca towarzyskiego . Wszyscy razem  uczyliśmy się układu 

do „Ko-ko Euro spoko” zespołu Jarzębinki . W okresie karnawału uczyliśmy się kroków tanecznych 

,które wykorzystaliśmy na balu karnawałowym.  

   Na zakończenie roku szkolnego dzieci mogły wystartować w zawodach na hulajnogach ,a starsi 

koledzy i koleżanki na łyżworolkach i nartorolkach. 

 
 

    To był wspaniały rok. Mamy wśród nas narciarzy biegaczy, zjazdowców ,aktywnych rowerzystów, 

piłkarzy nożnych, karateków, tancerzy i pływaków. Najważniejsze ,że wszyscy chętnie ćwiczymy na 

lekcjach WF z własną panią .Duża grupa dzieci uczestniczy w zajęciach „Animatora sportu dzieci i 

młodzieży”, „Kalejdoskopu szans, kalejdoskopu możliwości”. Aktywny wypoczynek staje się świetną 

zabawą na wspólne spędzanie czasu z rodzicami , koleżankami i kolegami. Za rok również weźmiemy 

udział w programie.   

                       Pozdrawiamy 

 


