Családbarát sportnap a vasvári iskolában
Vasváron nemes hagyománya és odafigyelésre méltó jelene van a sportnak, ezt a
szép számban megjelent szülők jelenléte igazolta a vasvári általános iskolában. A
felnőttek árgus szemének felügyelete alatt az osztályok szép rendben
felsorakoztak, Sejberné Szabó Mariann, az intézmény igazgatója pedig jókívánságainak kifejezése után - annak rendje és módja szerint hivatalosan is
megnyitotta a rendezvényt.
A Hubay Kinga, Pálla Csaba és Barabás Marcell testnevelő-tanárok által
összeállított gazdag programsorozat egy közös bemelegítéssel kezdődött, majd
igazi ínyencséggel, a judó-bemutatóval folytatódott. E különleges sportágban a
tanulók ki is próbálhatták magukat, s aki ott volt, láthatta, a győzniakarás barátok
között sem számít tréfadolognak. Miután a tatami betöltötte hivatalos küldetését,
egész alkalmas ülőalkalmatossággá avanzsált, hiszen kellett a tér. Először az 1-4.
osztályos tanulók mérették meg magukat, hatalmas lelkesedésről és akaraterőről
téve tanúbizonyságot. A versengés szelleme szüleiket is magával ragadta. A
felnőttek is kiérdemelték a jelenlévők elismerését, hiszen hozzáállásukkal példáz
mutattak mindenkinek, s nem kevés szerepük volt egy-egy jó eredmény
elérésében. Hasonló volt a helyzet az 5-8. osztályosok tekintetében, ahol
esetenként az jelentett gondot az osztályfőnököknek, kik képviseljék az adott
közösséget.
A váltóversenyeket követően karatebemutatóra került sor, azaz egy olyan
sportágban, amelyet a Kardos László Általános Iskola számos tanulója űz,
méghozzá az egész város legnagyobb büszkeségére. Ezúttal a diákok tartottak
bemutatót edzőik irányításával.
A program részeként nagyon sok olyan eseményre került sor, amelyek az eddig
említettekhez hasonlóan nagy népszerűségnek örvendtek a gyerekek körében. A
három részre „osztódó” tornacsarnok a kézilabda szerelmeseinek és az ügyességi
játékok iránt érdeklődőknek adtak teret. Az udvaron lévő kosárpályán
pattogtatták, a mellette lévő, nemrég felújított kispályán rúgták a labdát a fiúk,
lányok. Sokakat vonzott az élő csocsó és a légvár, az iskola aulájában pedig
asztalitenisz, csocsóasztal, no meg néhány sakk-készlet várta a gyerekeket.
Köszönet a Szülői Közösségnek, akik aktív részvételükkel, a büfé működtetésével
is támogatták rendezvényünket!
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