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RAJD PIESZY „POWITANIE JESIENI”
W sobotę 21 września 2013 dla uczniów naszej szkoły pasjonatów pieszych wędrówek został
zorganizowany Rajd Pieszy „ Powitanie Jesieni”. Uczestnicy rajdu wyruszyli spod szkoły w
Czerniejewie. Trasa wynosząca 10 km wiodła z Czerniejewa poprzez Graby do Dzikowego Boru.
Tereny te stanowią jedne z najpiękniejszych zakątków Nadleśnictwa Czerniejewo. Celem leśnej
wędrówki był Ośrodek Edukacyjny „ Szumi Bór”. Na miejscu na młodych wędrowców czekał
poczęstunek i napoje. Dzięki wspólnej wędrówce uczestnicy rajdu mieli okazję do wzajemnego
poznania i wspólnego spędzenia czasu w sposób aktywny i bezpieczny.

SZKOLNY HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
Od kilku lat z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego Dariusza Krygiera uczniowie
naszej szkoły biorą udział w corocznie organizowanym Szkolnym Halowym Turniej Piłki Nożnej.
W tym roku turniej odbył się 23 listopada 2013 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w
Czerniejewie. Jak zawsze głównym celem turnieju była popularyzacja gry w piłkę nożną, wspieranie
uczniów w rozwijaniu zainteresowań tą dyscypliną i odkrywanie sportowych talentów. Turniej cieszył
się dużym zainteresowaniem, rozgrywki odbywały się w godzinach popołudniowych wolnych od zajęć
lekcyjnych. Udział w turnieju wzięły drużyny z wszystkich klas. Panowała miła, sportowa atmosfera.
Tegorocznym zwycięzcą została drużyna reprezentująca klasę VIA, najlepszym zawodnikiem był
Adrian Sikorski.

WYJAZDY NA MECZE
W naszej szkole dużym zainteresowaniem cieszą się gry zespołowe. Uczniowie chętnie
wybierają jako formę aktywności fizycznej takie gry jak: piłka siatkowa i piłka nożna.
W celu zachęcenia uczniów do podejmowania aktywności fizycznej, rozwijania zainteresowań,
wskazania korzyści płynących z uprawiania sportu, nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali:
wyjazdy, 30 listopada 2013r. na mecz piłki siatkowej do Bydgoszczy(PGE Skra Bełchatów – Transfer
Bydgoszcz), 14 marca 2014r. na mecz piłki nożnej Lech Poznań – Podbeskidzie Bielsko- Biała,
11 kwietnia 2014r. w ramach Mistrzostw Europy do Pobiedzisk na mecz rugby (Szkocja – Walia).

Uczniowie mogli obejrzeć mecz na żywo, poczuć atmosferę rywalizacji, mieli szansę wspólnego
kibicowania. Na pewno wyjazd i możliwość obejrzenia meczy wpłynęło motywująco na uczniów,
którzy interesują się i chcą uprawiać takie dyscypliny jak: piłka siatkowa, czy piłka nożna. Dla wielu z
nich była to pierwsza wizyta na stadionie. (Dwa miesiące od wyjazdu na mecz piłki siatkowej drużyna
dziewcząt naszej szkoły zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Gnieźnieńskiego).

ZNANY SPORTOWIEC W NASZEJ SZKOLE
9 kwietnia 2014 gościem naszej szkoły był pan Janusz Chomontek, polski sportowiec,
wielokrotny rekordzista Księgi rekordów Guinnessa w podbijaniu różnych rodzajów piłek. Nasi
uczniowie z zainteresowaniem obserwowali występ pana Chomontka, niektórzy mieli nawet okazję
„zmierzyć się z mistrzem” i popróbować swych umiejętności w podbijaniu piłki. Na zakończenie nasz
gość odpowiadał na pytania i rozdawał autografy. Spotkanie z rekordzistą na wielu uczniów zrobiło
ogromne wrażenie, przede wszystkim poprzez sylwetkę samego mistrza, który inspirował postawą
i umiejętnościami.

KONKURS „ NAJBARDZIEJ USPORTOWIONA KLASA I SPORTOWIEC ROKU”
W naszej szkole organizowany jest konkurs „Najbardziej Usportowiona Klasa i Sportowiec
Roku” trwający cały rok szkolny, przeznaczony jest dla wszystkich klas SP i GIM. O zwycięstwie we
współzawodnictwie i tytuł sportowca roku w kategorii dziewcząt i chłopców decyduje ilość punktów
zdobytych przez uczniów od chwili ogłoszenia konkursu do jego zakończenia. Celem konkursu jest
popularyzacja sportu w szkole i w środowisku, zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności
sportowych, motywowanie uczniów do systematycznej nauki i pogłębiania wiedzy. Nagrody dla
zwycięzców zostaną wręczone na apelu z okazji zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

