Miesiąc luty był w szkole bardzo krótki jednak odbyły się zawody
międzyszkolne. Wasi koledzy i koleżanki wzięli udział w Mistrzostwach Szkół
Podstawowych w Pływaniu, które odbyły się w dniach 22-23 lutego. Pewnie
wiecie, że na terenie naszego miasta tylko dwie szkoły mają pływalnię. Jak się
domyślacie trudno było rywalizować z uczniami, którzy część lekcji wf spędzają
na basenie. Dlatego naszym zawodnikom należą się wielkie brawa ponieważ
w klasyfikacji generalnej szkół zajęli III miejsce zarówno w kategorii dziewcząt
i chłopców ustępując tylko uczniom SP nr 8 i SP nr 1
Naszą szkołę reprezentowali:
Piechnik Milena
Tasarz Marta
Józefiok Emila
Radziszewska Paula
Glensk Julia
Firla Nicola
Musioł Alicja
Kapała Oliwia

Skwara Patryk
Juraszczyk Paweł
Glodny Gabriel
Tasarz Marcin
Książek Paweł
Gsell Jakub
Duch Bartosz
Kloska Paweł
Skwara Marcin
Opiekunami grup naszych pływaków była p. Iwona Wolny oraz p. Adam Pająk.
Gratulacje!!!
Niestety mamy tylko jedną fotkę z tej imprezy

Czy wiesz, że…
Poniżej zamieszczamy kilka ciekawostek dotyczących zawodów pływackich.
 Pierwszy oficjalny konkurs pływacki zorganizowano w Japonii w 35 r.
p.n.e.
 W 1796 r. powstał pierwszy klub pływacki Upsala Simsällskap w Uppsala
w Szwecji. Klub istnieje do dnia dzisiejszego i szczyci się tytułem
najstarszego klubu na świecie.
 W 1869 r. powstało w Londynie towarzystwo pływackie i rozegrano
pierwsze zawody.
 W roku 1973 zaczęto organizować mistrzostwa świata w pływaniu.
 Pływanie jest w programie igrzysk olimpijskich od samego początku.
Od igrzysk w 1908 r. zaczęto organizować zawody w krytych
pływalniach.
 Temperatura wody podczas zawodów wynosi od 25 °C do 28 °C.
 Pływalnia olimpijska, na której rozgrywane są zawody, ma wymiary
50x25m, głębokość min. 2 m, posiada 10 torów (każdy o szerokości
2,5 m).
 Po bokach basenu znajdują się tablice elektroniczne. Ich dotknięcie
rejestruje wynik końcowy lub międzyczas.
 W Warszawie w 1929 roku rozegrano pierwsze mistrzostwa Polski.
 Istnieje 5 podstawowych stylów pływackich : motylkowy, grzbietowy,
dowolny, klasyczny i kraul.
Zachęcamy Was również do poczytania historii pływania- wiele rzeczy Was tam
zaskoczy i zdziwi- miłej lektury
Katarzyna Krzysztoforska

