
 

 

 

 

Tradycyjnie w okresie ferii zimowych w Hali Sportowej Świdniczanka odbywały się bezpłatne 

zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świdnicy. Ideą przyświecającą tegorocznym feriom zimowym 

była bezpieczna zabawa poprzez sport.  Cieszy fakt, że duża grupa dzieci i młodzieży skorzystała z tej 

formy wypoczynku, udowadniając jednocześnie, że sport nadal jest atrakcyjną, korzystną dla zdrowia formą 

spędzania czasu wolnego.   

 Podczas naszych spotkań w hali odbyło się wiele konkursów sprawnościowych, wzbudzających dużo 

emocji i uśmiechu oraz turniejów drużynowych: w piłkę nożną, unihokeja, dwa ognie, tenisa stołowego oraz 

kwadranta i piłkę koszykową. 

Wyniki konkursów: 

1. Maraton skoków na skakance i kręcenia kółkiem hula-hop: 

• mistrzynią skoków na skakance została Natalia Barczyk z klasy 5b; 

• mistrzynią najdłuższego kręcenia kółkiem hula-hop została Alicja Kołodziej z klasy 5a. 

 

 



2. Konkurs rzutów do kosza: 

• Mistrzem celnych rzutów do kosza został Nikodem Nerkowski z klasy 3a. 

3. Konkurs strzałów do bramki o miano „Króla strzelców”: 

• królem strzelców w kategorii dziewcząt została Zuzanna Gembara z klasy 6a; 

• królem strzelców w kategorii chłopców został Franciszek Wiącek z klasy 3b. 

4.  Pokonywanie toru przeszkód: 

• I miejsce – Oliwia Olszewska – klasa 6a; 

• II miejsce – Franciszek Wiącek – klasa 3b; 

• III miejsce – Dawid Możdżeń – klasa 3b. 

5. Konkurs skoków w dal z miejsca: 

• I miejsce – Hanna Wiącek – klasa 5b; 

• II miejsce Franciszek Wiącek – klasa 3b; 

• III miejsce Zuzanna Gembara – klasa 6a. 

6. Mistrz celne oko – rzuty woreczkami do celu: 

• najlepszą okazała się Hanna Wiącek z klasy 5b. 

7. Rzutu z ringo w parach. 

• I miejsce – Zuzanna Gembara, Franciszek Wiącek; 

• II miejsce – Weronika Żukowska, Michał; 

• III miejsce – Hanna Łotocka, Laura Szarzała. 

8. Konkurs siłaczy – przeciąganie liny: 

• mistrzem została Magda Kacała – klasa 7b.  

9. Wyścig na platformach (dziewczęta): 

• I miejsce – Hania Kacała;  

• II miejsce – Ala Kołodziej;                      

• III miejsce – Oliwia Olszewska. 

10. Wyścig na platformach (chłopcy): 

• I miejsce – Wiktor Jedut; 

• II miejsce – Franciszek Wiącek. 

11. Wyścig rydwanów w parach: 

• najlepsze okazały się Patrycja Olszewska i Zuzanna Gembara. 

12. Turniej tenisa stołowego: 

• I miejsce zajął Daniel Kwaśniak z klasy 7b. 

13. Konkurs – mistrz dryblingu: 

• mistrzem dryblingu został Patryk Burman z klasy IIIA. 

14. Wyścig rzędów na wesoło: 



• wygrał zespół FC Kiełbasy (Oskar Gnat, Zuzanna Gembara, Amelia i Aleksandra Głowackie, 

Amelia Fiedurek). 

 

Małgorzata Furmanek, Ewelina Janecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


