V edycja konkursu RAZEM WESELEJ – 2017/2018
19 kwietnia 2018r. w naszej szkole – Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
w Jastrzębiu – Zdroju - odbył się finał całorocznych zmagań plastyczno - sportowych dla najstarszych grup
przedszkolnych w ramach konkursu „RAZEM WESELEJ”. W roku szkolnym 2017/2018 konkurs odbywa
się pod hasłem „Poznaj z nami inne kraje Europy” i by ł związany tematycznie z szkolnym projektem
ERAMUS +. Dzieci rywalizowały w 3 etapach plastycznych oraz jednym sportowym. Tematy każdego
z etapów prezentowały się następująco:
o
o
o
o

I etap – praca plastyczno – techniczna pt. „Wielka Brytania – Czy fajnie być królową?”
II etap – praca plastyczno - techniczna pt. „Finlandia – kraj Świętego Mikołaja”
III etap – praca plastyczno - techniczna pt. „Norwegia – A kto to Troll?”
IV etap – turniej sportowy na terenie szkoły pod hasłem „W każdym kraju sport kochają”.

Dzieci podczas tworzenia poszczególnych prac poznawały inne kraje należące do Europy, ciekawostki
związane z nimi, zwyczaje, położenie na mapie. Wspólnie, całą grupą tworzyły prace plastyczne, wykazując się
zdolnościami plastycznymi.
Do tegorocznej piątej edycji zgłosiło się 12 najstarszych grup z 10 jastrzębskich przedszkoli (PP nr :3, 4,
5, 6, 12, 15, 16, 17, 18, 20). Do finału dotrwało 10 grup.
Tak jak i w poprzednich edycjach, grupy wspaniale wywiązały się z zadań i dostarczyły od początku
roku szkolnego po 3 przepiękne prace w formacie A1. Każda z grup w ciekawy sposób zaprezentowała
interpretację hasła każdego z trzech pierwszych etapów. Cieszymy się, że i tym razem w działania
zaangażowały się wszystkie dzieci, każda praca – to suma działań indywidualnych każdego przedszkolaka z
grupy. I o to właśnie chodziło. Jak zawsze efekty działań przedszkolaków i ich opiekunów umieszczono w
galerii szkolnej na pierwszym piętrze.
Wszystkim uczestnikom, czyli 285 przedszkolakom oraz ich opiekunom gratulujemy wyobraźni
i cierpliwości podczas tworzenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przemyślane, starannie wykonane
i efektowne prace.
Czwarty etap konkursu to rywalizacja sportowa, którą przeprowadzono w dwóch turach 17 i 18
kwietnia.
Wyniki 4 etapu – sportowego:
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i Pani Agaty Holany .
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2 miejsce – Publiczne Przedszkole nr 16 pod opieką Pani Agnieszki Torbickiej – Utikal i Pani Agaty
Kornas.
3 miejsce - Publiczne Przedszkole nr 4 pod opieką Pani Agaty Kulak i Pani Izabeli Lipiec.
oraz
3 miejsce - Publiczne Przedszkole nr 5 pod opieką Pani Joanny Szymik i Pani Marioli Piotrowskiej –
Zalewskiej.
Przedszkolaki przygotowały się wzorowo do sportowej rywalizacji - grupy sprawnie prezentowały się
podczas poszczególnych konkurencji sportowych. Wraz ze swoimi opiekunkami pełne zapału i sportowej walki
rywalizowały w pięciu dyscyplinach:
1. Bieg z piłką.
2. Sadzenie „ziemniaka” - bieg z woreczkiem gimnastycznym.
3. Przejście przez szarfę.
4. Przejście przez hula-hop.

5. Rzuty piłką do kosza.
Po podsumowaniu punktów za 4 etap, przez komisję w składzie: Krystyna Kulczycka – Pruszyńska,
Wioleta Wieczorek, Ewa Wandas – Sazykin, Ireneusz Olszowski, wyniki czteroetapowego konkursu prezentują
się następująco:
 1 miejsce - grupa z Publicznego Przedszkola nr 15 pod opieką Pani Agaty Krakowskiej.
 2 miejsce - grupa z Publicznego Przedszkola nr 18 pod opieką Pani Heleny Gorol i Pani
Eweliny Stopy.
 3 miejsce - grupa z Publicznego Przedszkola nr 16 pod opieką Pani Agnieszki Torbickiej –
Utikal i Pani Agaty Kornas.
 4 miejsce- grupa z Publicznego Przedszkola nr 4 pod opieką Pani Agaty Kulak i Pani Izabeli
Lipiec.
19 kwietnia na uroczyste ogłoszenie wyników przybyły cztery zwycięskie grupy (które do samego
końca nie wiedziały o kolejności zajętych miejsc), zaproszeni dyrektorzy przedszkoli biorących udział w
konkursie, sponsorzy oraz przedstawiciel Wydziału Edukacji UM –p.Monika Dudacy.
Zwycięzcy konkursu otrzymali statuetkę laureata oraz bilet wstępu dla całej grupy do sali zabaw
WESOŁKOWO ufundowanej przez panią Anetę Rizos. Zdobywcom drugiego miejsca wręczono bilet wstępu
dla 25 osobowej grupy do sali zabaw BAJKOLANDIA ufundowany przez właściciela Panią Elżbietę Kierc,
natomiast 3 i 4 miejsce zmagań zostało nagrodzone biletem wstępu dla wszystkich dzieci na zajęcia grupowe
do szkoły tańca „Eksplozja tańca” ufundowane przez Panią Agnieszkę Cichoń.
Kolejny raz dzięki sponsorom obdarowaliśmy każdego przedszkolaka z każdej grupy biorącej udział w
konkursie. Każdy zespół otrzymał gadżety dla grupy, a każdy przedszkolak mógł cieszyć się z indywidualnych
upominków – jak na przykład zestawu „Mądre bajki z całego świata” przekazane przez fundację Kulczyk
Foundation. „Mądre bajki z całego świata” to kolejny projekt edukacyjny pod szyldem „Efektu Domina”.
A naszymi przyjaciółmi w piątej edycji konkursu zostali:
 Fundacja - Kulczyk Foundation
 Właścicielka sali zabaw WESOŁKOWO – Pani Aneta Rizos
 Właścicielka szkoły tańca „Eksplozja tańca” - Pani Agnieszka Cichoń
 Właścicielka sali zabaw BAJKOLANDIA – Pani Elżbieta Kierc
 Cukiernia JAGÓDKA – Państwo Bożena i Zbigniew Wala
 Firma ESPERANZA Sp. J. Poterek
 Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
 Wydawnictwo Aksjomat
 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Na zakończenie wspólnego spotkania przedszkolakom rozdano kolejne upominki – misie przekazane
przez Komisję Europejską oraz wywołano jeszcze jeden uśmiech – słodki, dzięki właścicielom cukierni
JAGÓDKA.
Tegoroczne spotkanie było jubileuszowe – piąte już. Warto przy okazji dokonać małego podsumowania
pięciu lat spotkań i współpracy z przedszkolami.
Podczas pięciu edycji do konkursu RAZEM WESELEJ zgłosiło się 65 grup z 17 jastrzębskich
przedszkoli: PP nr 3, PP nr 4, PP nr 5, PP nr 6, PP nr 8, PP nr 10, PP nr 11, PP nr 12, PP nr 14, PP nr 15, PP nr
16, PP nr 17, PP nr 18, PP nr 20, PP nr 21, PP nr 23, PP nr 26. W sumie w sportowo – plastycznych
zmaganiach, udział wzięło 1650 przedszkolaków.
Dziękujemy za udział wszystkim dzieciom oraz ich paniom, które tak chętnie i aktywnie
współpracowały z nami przez cały rok. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym 2018/2019 znów
spotkamy się z kolejnymi przedszkolakami w VI edycji konkursu plastyczno - sportowego "RAZEM
WESELEJ", na którą już dziś zapraszamy.
Koordynator konkursu- Ewa Wandas – Sazykin

