Co słychać w SOSiR?
Od czerwca 2017r. rozpoczynamy przedstawianie informacji o tym, co aktualnie dzieje się w
SOSiR. W założeniu informacje będą krótkie i na różne tematy.

11.05.2018r.
W tym dniu odbyły się „Gminne zawody w Siatkówce Plażowej” Szkół Podstawowych Gminy
Skoczów. Dwie najlepsze drużyny awansowały do kolejnego etapu rozgrywek.

Pierwsze zagrywki chłopców

Zacięta rywalizacja dziewczyn

Wymiana piłek chłopców

Pamiątkowe zdjęcie najlepszych

11.05.2018r.
11 maja miała również miejsce impreza pod nazwą „V Zumba na kortach”. Z powodu niesprzyjającej
pogody impreza została przeniesiona do hali sportowej na Stadionie Miejskim. Zumba porwała do
aktywności sporo uczestników chcących aktywnie spędzić swój czas wolny.

Zajęcia prowadzili wykwalifikowani instruktorzy
zumby

Uczestnicy wiernie naśladowali instruktorów

Zajęcia przyniosły wiele radości i frajdy

Pamiątkowe zdjęcie wszystkich biorących udział w
zajęciach

19.05.2018r.
W dniu 19 maja na obiektach SOSiRu i nie tylko odbyły się „XI Otwarte Mistrzostwa Skoczowa w
Triathlonie”. Rywalizacja polegała na pływaniu, jeździe na rowerze, a kończyła się biegiem. Mimo
niesprzyjających warunków atmosferycznych impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Najlepsi
zostali nagrodzenie dyplomami i medalami od Dyrektora SOSiR Zbigniewa Gila.

Rywalizacja zaczęła się od pływania

Zaraz po pływaniu uczestnicy przesiadali się na
rower

Triathlon kończył się biegiem

Dekoracja zwycięzców

22.05.2018r.
22.05.1995r. – był to dzień, w którym papież Jan Paweł II odwiedził Skoczów. Stąd też w dniu
22.05.2018r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II brali udział w wydarzeniu „23 lata
– 23 kilometry”, podczas którego sztafety uczniowskie pokonały 3 kilometry pływając, 5 kilometrów
biegając i 15 kilometrów jeżdżąc na rowerze.

Uczniowie wspólnie pokonali 3 km pływając…

Następnie przebiegli 5 km…

Na samym końcu przejechali na rowerach 15 km

Wodna radość uczniów

27.05.2018r.
W tym dniu na boisku przy SP 3 w Skoczowie odbył się turniej „IV Koszykówka Uliczna”. Zawody
cieszyły się sporym zainteresowaniem, ponieważ 10 drużyn wzięło w nich udział. Rywalizacja
zakończyła się zwycięstwem drużyny Skilart.

Pierwsze „wsady”

Zacięta rywalizacja przez cały turniej

MVP Turnieju

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju

28.05.2018r.
28 maja był to termin, kiedy na bieżni Stadionu Miejskiego oraz wałów rzeki Wisły miała miejsce 6
edycja zawodów „Skoczów Biega”. W ten słoneczny poniedziałkowy dzień w zawodach wzięły udział
przedszkola i szkoły gminy Skoczów. Zwyciężyły te placówki, które do biegu przystąpiły w
najliczniejszym składzie.

Oczekiwanie uczestników za rozpoczęcie biegu

Start pierwszych zawodników

Końcówka biegu

Pamiątkowe zdjęcie uczestników

29.05.2018r.
Był to dzień , w którym na Stadionie Miejskim w Skoczowie odbyła się impreza „XVII Gminna
Spartakiada Lekkoatletyczna”. Udział w zawodach brali uczniowie klas od IV do VI Szkół
Podstawowych gminy Skoczów. Rywalizowali w bieganiu, skoku w dal oraz rzucie piłeczką
palantową. Zwyciężyła skoczowska „Ósemka”.

Oczekiwanie na rozpoczęcie zawodów

Skoki do piachu

Rzuty piłeczką palantową

Zdjęcie zwycięzców

