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PSP 24 w Opolu



        Tradycyjnie  w  czerwcu  w  naszej  szkole 
organizowane  są  rekreacyjno-  sportowe  festyny 
szkolne,  rodzinne,  scalające  w  jedną  wielką  szkolną 
rodzinę:  nauczycieli,  uczniów  i  rodziców  wraz  z  całą 
społecznością  lokalną  oraz  zawody  rekreacyjno- 
sportowe  jako  propozycja  wspólnego  zdrowego 
spędzenie  wolnego  czasu  ze  szkołami  sąsiednich 
dzielnic peryferyjnych: Grudzic i Nowej Wsi Królewskiej 
i Maliny
       Pomysł I Peryferiady narodził się, gdyż nasze dzieci 
mają  daleko  do  centrum  miasta,  dojazdy  są  długie 
i  utrudnione  objazdami.  Także  ze  względów 
finansowych dzieci z naszych dzielnic nie zawsze mogą 
uczestniczyć w imprezach organizowanych w centrum 
miasta,  a  przecież  w  niczym  nie  ustępują  swoim 
rówieśnikom.
       Ponadto jako szkoła należąca do towarzystwa Szkół 
Promujących  Zdrowie,  chcemy  nieść  przykład,  jak 
aktywnie  spędzać  czas  wolny  w  zgodzie  z  własnym 
zdrowiem. 
Hasło tegorocznej Peryferiady  brzmi:

     ” Euro w Groszowicach nadzieją kibica”

       Wszystkie proponowane konkurencje mają być 
radosną zabawą, mają stwarzać wszystkim szanse 
osiągania sukcesów zawsze zgodnie z zasadą fair-play 
i zdrowym stylem życia. 
       
       
                         

Organizatorzy życzą 
przyjemnej zabawy



PROGRAM PERYFERIADY -  16.06.2008

10.00 - zbiórka uczestników na nowym boisku szkolnym przy
             PSP nr 24 w Groszowicach      
10.10 - uroczyste otwarcie nowego boiska 
10.30 – rozpoczęcie „IV Peryferiady- Groszowice 2008”
             rozpoczęcie konkurencji:  
                           „Rzuty do kosza”
                       „ Strzały na bramkę”
      „Sztafeta wahadłowa- prowadzenie piłki slalomem”
10.50- Euro w Groszowicach – turniej piłki nożnej
           systemem „każdy z każdym” 
12.00- zakończenie zawodów, nagrodzenie 
           zwycięzców w poszczególnych 
           konkurencjach oraz szkół, które brały udział w 
           peryferiadzie



     
CELE IMPREZY:

1. Dobra sportowa zabawa.
2. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku.
2. Kształtowanie umiejętności sportowej rywalizacji „fair 
play” 
4. Kształtowanie cech wolicjonalnych (woli walki, 
pokonywanie
    własnych słabości)
5. Integracja środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego 

szkół sąsiednich dzielnic peryferyjnych peryferyjnych (PSP 
24, 26, 16)

6. Poszerzenie wiedzy z zakresu pełnienia różnych ról w życiu 
sportowym: kibica, zawodnika, sędziego i organizatora 
zawodów.

7. Pokazanie jak bezpiecznie, zdrowo i miło spędzić wakacje.

REGULAMIN ZAWODÓW:

1. Konkurencje drużynowe:
                           „Rzuty do kosza”
                       „ Strzały na bramkę”
      „Sztafeta wahadłowa- prowadzenie piłki slalomem”

Biorą w nich udział uczniowie klas I- III, każdą konkurencję wykonuje 
cały zespół danej szkoły. 

    Każdą szkołę ma prawo reprezentować 15 zawodników tzn.:
           I klasa – 2 dziewczynki i 3 chłopców 
          II klasa – 2 dziewczynki i 3 chłopców 
         III klasa – 2 dziewczynki i 3 chłopców 

2. Euro w Groszowicach – Turniej Piłki Nożnej   
       dziewcząt i chłopców (składy mieszane):

     
    Mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym”, czas trwania 
    meczu 2x 6 min, szkoła wystawia reprezentację – 8 osobową :
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