
Moi Drodzy. 

Dziękuję za Waszą obecność i zaangażowanie na lekcjach w-f w szkole i w 

domu. Daliście radę. Oglądanie Waszych aktywności fizycznych podczas nauki 

zdalnej sprawiło mi wielką radość. Cieszę się, że lubicie ruch, tak trzymać. 

Pasja do sportu i wytrwałość to kombinacja cech pomagająca odnieść 

sukces.Życzę Wam Moi Drodzy, byście nieustannie dążyli do wyznaczonego 

celu, nigdy się nie poddawali i odkrywali w sobie dobro, siłę i niepowtarzalne 

talenty, którymi z radością będziecie mogli dzielić się z innymi.  

Podczas wakacji otwórzcie się na nieznane ,odkrywajcie  piękne miejsca  i 

zdobywajcie nowych przyjaciół. Bądźcie otwarci na innych ludzi i na nowe 

sytuacje. Życzę Wam radosnych chwil i szalonych przygód. Nie zapominajcie o 

bezpieczeństwie i rozwadze.  

Poniżej wyniki konkursu muzyczno sportowego. 

 

WYNIKI KONKURSU MOJA MUZYKA PODCZAS AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ 

Na początku czerwca ogłosiliśmy konkurs Moja Muzyka Podczas Aktywności Fizycznej. W konkursie 

wzięli uczniowie klasy 4-8. Podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagród w dwóch kategoriach: muzyka(5 

najlepszych utworów) i hasło motywujące do podejmowania aktywności fizycznej(3 hasła). 

Wyniki przedstawiają się następująco: 

KATEGORIA MOJA MUZYKA 

1 miejsce- Maksymilian Biela 6a, utwór Eye Of The Tiger- Survivor-23 pkt 

2 miejsce- Paweł Studnicki 7c, utwór Thunderstruck-AC/DC-21 pkt 

3miejsce- Michał Zawada 5e, -utwór Legends Never Die- Againts The Current-19 pkt 

4 miejsce- Błażej Łoskot 5b, -utwór Chariots of Fire- Vangelis-16pkt 

5 miejsce-Barbara Janosz 5d-utwór Gangam Style-Psy- 15 pkt 

KATEGORIA HASŁO 

1 miejsce- Wiktoria Kalka 8c- „W zdrowym ciele, zdrowy ruch, więc nie straszny jest dla mnie ruch”-

25pkt 

2 miejsce- Weronika Żemła 5b- „Czy to judo, czy karate przy tej muzie dotkniesz mate”- 21pkt 

3 miejsce- Hubert Kupiec 4a-„ Chcę mieć zdrowie i sprawne życie, więc się ruszam i ćwiczę”-20pkt 

Zgodnie z regulaminem konkursu piosenki zostaną odtworzone na lekcjach wychowania fizycznego, a 

dla ww uczniów zapraszamy po odbiór drobnych upominków do szkoły(oczywiście z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa)od 29 czerwca do 10 lipca. 



Wszystkim uczniom, którzy nadesłali utwory,( a było naprawdę trudno wybrać pięć piosenek) 

serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału, a zwycięzcom gratulujemy. 

 


