
HAPPENING

W dniu 6 czerwca 2017 r., w naszej szkole po raz dziesiąty odbył się Happening pod hasłem „
Gram Czysto- Biegnę po zdrowie”
. Impreza ta to święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na przemoc i agresję oraz
angażują się w budowanie szkoły jako miejsca przyjaznego dla uczniów, nauczycieli,
pracowników szkoły i rodziców. To również okazja 
do promowania zdrowego i aktywnego stylu życia.

      

 

  

W tym dniu odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Piramida żywienia i aktywności
fizycznej” . Konkurs ten miał na celu
promowanie zachowań społecznie akceptowanych,  działań na rzecz szerzenia wśród
rówieśników idei zdrowego i aktywnego stylu życia, a także rozbudzanie zainteresowań
artystycznych wśród młodzieży.  W konkursie wzięło łącznie udział 23 uczniów, a wyniki
przedstawiają się następująco
: 

  

I miejsce zajęła grupa z klasy II LO- W. Urban, W. Czyż, A. Zygmunt, K. Krzan, A. Chmura; 

  

II miejsce zajęła egzekwo grupa z klasy III TŻ- K. Anus, M. Homik, S. Rusinek, K. Klepacz or
az z klasy II TM
- P. Chmielecka, J. Chmiel, D. Dżała, G. Kopeć, D. Morawski; 
wyróżnienie otrzymała egzekwo grupa z klasy III TL
- M. Kurnik, G. Hałys, A. Rączka, E. Mac, I. Wołoszyn oraz 
z klasy I TM
- K. Horojdko, B. Zając, K. Seremet, P. Kondracki.

  

Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodyczami. Organizatorami konkursu była p. K. Kulig, p. A. Słysz
i p. D. Płoskoń.
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 Uczniowie mieli również możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w konkursie literackim
„Tworzę jak Kochanowski”
. Celem konkursu  było propagowanie zdrowego stylu życia w odniesieniu do tematyki konkursu
„Zdrowie jako warunek i podstawa szczęścia człowieka”. W konkursie wzięli udział
przedstawiciele wszystkich klas, łącznie 15 osób. Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco: 
I miejsce- klasa II TM
, 
II miejsce- klasa II LO
, 
III miejsce- klasa III TŻ
, 
wyróżnienie- klasa I TL
i 
I TŻM
.

  

Nagrodami dla zwycięskich drużyn były wpisy aktywności do dziennika, słodkie pyszności i
oceny cząstkowe bdb z języka polskiego. Organizatorami konkursu była p. L. Szymańska, p. M.
Szlachta i p. B. Drozd.

  

Kolejnym punktem programu był bieg po zdrowie całej społeczności szkolnej na trasie hala
sportowa- stadion (1 okrążenie dookoła stadionu)-  hala sportowa. Celem biegu była promocja
aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja biegania jako sposobu na zdrowy styl życia. 
W kategorii dziewcząt I miejsce- K. Krzan
(klasa II LO), 
II miejsce-  Z. Krowicka
(klasa II LO), 
III miejsce- S. Rusinek
(klasa III TŻ), 
IV miejsce- A. Zygmunt
(klasa II LO), 
V miejsce- K. Kulas
(klasa III TŻ); 
w kategorii chłopców
 I miejsce- S. Kacper (klasa I TM), II miejsce- D. Dziedzic (klasa II LO), III miejsce- K. Ilasz
(III TL), IV 
miejsce- K. Mikuła
(klasa I TŻ), 
V miejsce- K. Kubicki
(klasa I TM).
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Zwycięscy biegu otrzymali medale. Organizatorem biegu była p. B. Bar i p. M. Pleśniak.

  

Ostatnim punktem programu było wspólne grillowanie pod szkołą oraz rozdanie nagród dla
uczestników i zwycięzców organizowanych konkursów. Sponsorem nagród było
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Zespołu Szkół w Kańczudze. 

  

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania
kolejnej edycji za rok.
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