Olimpiskā diena Ugāles vidusskolā
Lai popularizētu Olimpisko kustību, veselīgu dzīvesveidu un
godīgas spēles principus sportā, arī šogad 26.septembrī, Ugāles
vidusskolā notika Olimpiskā diena, ar vienojošo moto
„Iepazīsties – mini handbols”.
Diena sākās ar Olimpiskā karoga ienešanu, klašu iesoļošanu
vingrošanas laukumā un ziņojumiem. Dažām klasēm bija
izdomāts jauns nosaukums, piemēram, 6.A – „Skarbie sestie”.
Visām klasēm bija devīzes:
1.klasei – „Vingro, lec un neslinko!”
3. klasei – „Grūtības mūs nebiedē, bet vēl vairāk saliedē!”
8.klasei – „Ātrāk kā internets!”
9.A un 9.B klasēm – „Mūsu griba – mūsu spēks!”
Labu garastāvokli vingrojot un veiksmi savstarpējās klašu
sacensībās novēlēja Olimpiskais vēstnesis, vieglatlēts,
pusmaratona un maratona skrējējs, ugālnieks Valērijs
Žolnerovičs.
Pēc rīta vingrošanas mums bija labs noskaņojums, jo kopā ar
mums vingroja arī pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” bērni
un skolotāji.
Pēc tam sporta aktivitātes norisinājās 11 centros – veiklības
stafetes 1.- 4. klašu skolēniem, trīscīņas sacensības „Trīsreiz
trīs” 5. – 7. klasēm un 8. – 11.klasēm. Velotriāla kluba „Karters”
treneris Uldis Skudra aicināja velomīļus uz veiklības braucienu.
Pirmo reizi Ugāles vidusskolas Olimpiskajā dienā sacentās
12.klases skolēni pret skolotāju un darbinieku komandu.
11.klases skolēni bija izdomājuši jautrības stafetes.
Zīmējumu konkursa „Ko es zinu par mini Handbolu” rezultātus
vērtēja skolēnu pašpārvaldes dalībnieki. Zīmējuma konkursa
rezultāti:
1. vieta – Dārtai Cērpai 2.B klase
2. vieta – Adelīnai Komarovai 4.A klase
3. vieta – Aismai Ševcovai 2.A klase
Velotriāla veiklības braucienā
1.vieta Ketlīnai Džūlijai Ruņģei 5.klase
1.vieta Denijam Severīnam Čačem 6.A klase

2.vieta Matīsam Viesturam Griezem 6.A klase
3.vieta Dariusam Liepkalnam 5.klase
1. – 4. klašu grupā ceļojošo balvu – „Lielo hanteli” – ieguva
3.klase
5. – 7. klašu grupā ceļojošā balva „Lielā hantele” – 6. A klasei,
otrajā vietā 6.B klase, trešajā vietā – 7.klase, ceturtajā vietā
5.klase.
8. – 11. klašu grupā ceļojošā balva „Lielā hantele” –
apvienotajai 9.A un 9.B klases komandai. Otrajā vietā ar
minimālu punktu starpību palika 8.klase, bet trešajā palika
11.klase.
Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos, savstarpēju
atbalstu, atsaucību un smaidiem... Arī laika apstākļi bija kā pēc
pasūtījuma! Sertifikātus par piedalīšanos ieliksim savos
portfolio un gatavosimies nākošajai Olimpiskajai dienai!
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