DZIEŃ PATRONA W „DZIEWIĄTCE”

Drogie dzieci!
Jak co roku, w naszej szkole obchodzimy Święto Wojsk Inżynieryjnych – „Dzień Sapera”,
które przypada 16 kwietnia. Ustanowiono je w uznaniu zasług saperów dla naszej ojczyzny.
W czasach wojny walczyli oni o naszą wolność, a w czasach pokoju służą społeczeństwu
i ojczyźnie w operacjach rozminowywania kraju i oczyszczania terenu z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych, pełnią służbę w misjach pokojowych ONZ i operacjach
NATO, niosą pomoc podczas klęsk żywiołowych.
Nasza szkoła nosi imię Dębickich Saperów. 20 kwietnia2002 roku odbyła się uroczystość
nadania jej tego imienia, w której brała udział cała społeczność szkoły i zaproszeni goście.
Dębicka jednostka wojskowa została zlikwidowana, ale my wciąż kultywujemy jej tradycje.

Dla chętnych „małych saperów” z „Dziewiątki” mamy kilka zadań do wykonania.
Saper musi być ostrożny i uważny. Bardzo ostrożny i bardzo uważny! Od tego zależy jego
życie i zdrowie! Nie może popełnić błędu, więc swoje zadania musi wykonać bez pośpiechui
precyzyjnie.
Zadania, jakie macie do wykonania również wymagają ostrożności i dokładności. Nie liczy
się czas wykonania, ale precyzja.
Zadanie 1.
Przed Wami tor przeszkód. Przygotujcie łyżkę i drewnianą lub plastikową pisankę. Na
podłodze ułóżcie w linii prostej kilka maskotek lub klocków w równych odstępach. Zadanie
polega na utrzymaniu na łyżce wielkanocnej pisanki i pokonaniu toru przeszkód - slalomu.
Pierwszą część slalomu pokonujemy trzymając łyżkę w prawej ręce, drogę powrotną –
w lewej ręce.
Pamiętajcie, nie liczy się czas, tylko precyzja!
Jajko nie może upaść. Każdy, komu to się zdarzy, ma jedną szansę na poprawę. Oznacza to,
że może jeden raz powtórzyć pokonywanie toru przeszkód od początku.
Powodzenia! I pamiętajcie, że trzeba być ostrożnym jak saper!
Zadanie 2.
Przygotujcie taśmę papierową (malarską) i przylepcie ją do ram drzwi w sposób pokazany na
zdjęciu nr 1, 2 lub 3. Można wymyślić swój własny układ.

Zadanie zostanie zaliczone, jeśli uda się Wam przejść na drugą stronę bez dotknięcia taśmy.
Manewr należy wykonać dwa razy, każdy inną drogą. Macie cztery szanse na poprawne
wykonanie zadania. Powodzenia!
Zadanie 3.
Rzut do celu. Przygotujcie planszę, taką jak na zdjęciu nr 4. Przyklejcie ją taśmą papierową
do ram drzwi. Rzucamy papierowymi kulami z wyznaczonej linii. Zadanie zostanie
zaliczone, jeśli zdobędziecie minimum 3 punkty.
Powodzenia!
Udało Ci się wykonać wszystkie zadania? Brawo!
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