
Relacja uczennicy z klasy 6a 

Sprawozdanie z turnieju sportowo - wiedzowego dla klas IV-VI 

30 kwietnia 2015r na czwartej godzinie lekcyjnej w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 

nr 9 w Ełku odbył się turniej sportowo – wiedzowy. Został on zorganizowany przez nauczycielki w-f, 

panie Iwonę Pudlis i Dorotę Markowską. W zabawie wzięły udział wszystkie klasy IV-VI z 

„Dziewiątki”.  

Na początku, kiedy już uczestnicy znaleźli się na hali, pani Markowska wszystkich powitała. 

Wytłumaczono też na czym będzie polegała cała impreza. Następnie z każdej klasy zostały 

wytypowane po trzy osoby, które podczas turnieju miały wykonać plakat dotyczący zasad 

bezpieczeństwa. W tym czasie uczniowie wybrani do zmagań sportowych już robili rozgrzewkę. 

Później rozpoczęła się pierwsza konkurencja, która polegała na przełożeniu Ringa z jednego pachołka 

na drugi oraz ominięciu stojaka. Najpierw zmierzyły się z tym klasy szóste, potem piąte, a na końcu 

czwarte. Kolejność ta nie zmieniała się w następnych rundach. Podczas drugiej konkurencji należało 

biec slalomem, kozłując piłkę koszykową, a w trzeciej – przeskoczyć płotek, przenieść piłkę lekarską 

z punktu „a” do punktu „b” i przejść przez szarfę. Po każdej rundzie odbywał się test z wiedzy o 

bezpieczeństwie. Zawodnicy musieli zakręcić dużym „kołem fortuny” i w zależności od tego, na jakim 

kolorze zatrzymywała się strzała, wylosować pytanie z odpowiedniego pudełka. Punkty zdobywane 

przez uczniów w czasie całego turnieju były na bieżąco zapisywane na dużej tablicy. Kiedy młodzi 

sportowcy mierzyli się z ostatnią konkurencją, zostały zebrane plakaty. Następnie panie nauczycielki z 

SP9 oceniły prace. Na koniec obliczono sumę punktów zdobytych przez każdą klasę. Okazało się, że 

wiele z nich poradziło sobie świetnie. Po zabawie wszyscy mogli rozejść się na lekcje.  

Podczas turnieju panowała atmosfera rywalizacji sportowej. Uczniowie wytrwale kibicowali 

swoim drużynom i nagradzali je okrzykami lub brawami. Sala gimnastyczna okazała się idealnym 

miejscem na tę zabawę. Znalazło się na niej zarówno miejsce do konkurencji i dla dopingującej 

widowni, jak i kącik do robienia plakatów czy z „kołem fortuny”.  

Turniej sportowo – wiedzowy był naprawdę dobrym pomysłem. Uczniowie mogli trochę 

rozruszać się pomiędzy lekcjami i stanąć do rywalizacji sportowej. Ponadto sprawdzili swoją wiedzę o 

bezpieczeństwie, która jest niezwykle przydatna i prawdopodobnie dowiedzieli się też czegoś nowego.  
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