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Rozpoczął się nowy rok szkolny. 
Od września dużo się dzieje, zwłaszcza w sporcie

Selfie z trenerem

Intensywny treningWspólna zabawa

Wycieczka do Czech klas 5a i 2a
w ramach współpracy szkół.
Oj, działo się..."Kudy z nudy II"

Wspólne spotkanie z pasjonatem
Pawłem Skórą - sportowcem,
Mistrzem Świata w Freestyle Football

Wspólny trening z trenerem panem Jackiem Będzikowskim
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Na zdjęciu poniżej mocno zaangażowani w ćwiczenia
uczniowie z różnych klas Szkoły Podstawowej nr 1
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Kudy na nudy II
Do Czech pojechali uczniowie SP nr 1 pod opieką
Anny Kocoń i wicedyrektora Rafała Marka. To był
dzień zabaw i integracji.

Odważni wsiedli do kajaków i popłynęli Orlicą. Nie byli
sami. Czuwał nad nimi opiekunowie. Uczniowie byli
też wyposażeni w kapoki.

Było strzelanie z łuku, pokaz rzucania lassem,
ognisko. 

Poniżej na zdjęciu wspinaczka na ściankę.

Przy ognisku

Na ściance Spływ Orlicą

Można było zapomnieć o szkole. Dobrze się bawić 
i korzystać z pięknej wrześniowej pogody.
Wszyscy czuli się bezpiecznie. Pobyt w Usti nad Orlici
należy zaliczyć do udanych.

Uczniowie przekonali się, że uczyć się można nie tylko
w ławce  szkolnej. 
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Spotkanie z trenerem Jackiem Będzikowskim
w auli SP nr 1 zorganizowały dla uczniów
nauczycielki wychowania fizycznego  Izabela
Marcinów i Amanda Konefał.

Pozujemy do pamiątkowego zdjęcia

Dyrektor powitał treneraTrener chętnie ustawił się do zdjęcia

Nikt się nie oszczędzał

W drugi poniedziałek października spotkali się 
z panem Jackiem Będzikowskim, byłym piłkarzem
ręcznym i asystentem trenera reprezentacji Polski
w piłce ręcznej mężczyzn.

Z uwagą słuchano opowieści trenera

Obecnie jest  trenerem oraz brązowym medalistą
Mistrzostw Świata 2015 r.
Z tej okazji został solidnie przepytany przez nasze
przyszłe gwiazdy sportu.
Tajemnicą pozostanie, czy gość dostrzegł wśród
trenujących jakieś talenty.

Padło wiele pytań m.in. o karierę, rodzinę, wzrost,
wagę, wiek, zarobki, znajomość języków obcych.
Idolem trenera okazał się Michael Jordan. Chętnie
dzielił się opowieściami o swojej pracy trenerskiej 
i o początkach swojej przygody ze sportem. 
Trening rozpoczęła rozgrzewka. Uczniowie musieli 
kozłować piłkę,  usiąść i natychmiast wstać.
Naśladowali też drugą osobę. Pan J.Będzikowski
osobiście poustawiał dwa słupki, które uczniowie mieli
obiegać , a potem wrzucić piłkę do bramki. Grali też w
piłkę ręczną. Utworzono aż trzy drużyny.
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Wszyscy byli mocno przejęci
Paweł Skóra od razu rozmawiał z uczniami

Uczniowie odważnie odpowiadali na pytania

Uczniowie chętnie rozmawiali

Spotkanie uczniów ze sportowcem z Wrocławia -
panem Pawłem Skórą zorganizowały panie:
Renata Samborska, Amanda Konefał i Izabela
Marcinów.
W czasie spotkania panowała miła atmosfera.
Wszyscy usiedli w kręgu, a Paweł Skóra opowiadał 
o swojej pasji, podróżach i pracy.

Dużo czasu poświęca popularyzowaniu Freestyle`a.
Często przyjeżdża na spotkania z młodzieżą.
Wyjeżdża za granicę i wtedy bardzo przydaje mu się
umiejętność posługiwania się językiem angielskim.

Paweł Skóra uprawia Freestyle Football. To młoda 
dyscyplina sportu. Wywodzi się z piłki nożnej.
Freestyle Football powstał wskutek udoskonalania 
i wymyślania nowych sztuczek piłkarskich.
W tej dziedzinie odbywają się mistrzostwa świata,
Europy oraz zjazdy. Największą oglądalnością cieszą
się pokazy.
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