
           

„Konkurs kroków marzec 2021 dziewczęta kontra chłopcy” rozstrzygnięty!!! 

Z nie lada wyzwaniem zmierzyli się uczniowie klasy IV I VI biorąc udział w konkursie 

kroków trwający równo miesiąc (cały marzec). Uczniowie mieli za zadanie mierzyć codziennie 

ilość kroków, za pomocą aplikacji w telefonie lub zegarku i przesłać do lidera grupy 

codziennie wieczorem. 

 Liderzy grup dziewcząt i chłopców otrzymali narzędzia pracy - specjalnie 

przygotowaną tabelę w Exelu do rejestracji wyników. W tabeli automatycznie zostały 

sumowane kroki grupy i dzielone na liczbę osób w  zespole. Ważnym jest fakt , że liderzy 

zmieniali się co tydzień, tak więc 16 osób z dwóch klas pełniło dobrowolnie funkcję 

sekretarza konkursu, nie mając łatwego zadania. Co tydzień sekretarz konkursu relacjonował 

postępy swojej grupy na lekcji wf-u on-line wymieniając się z klasą uwagami i 

spostrzeżeniami, które ułatwiały pracę , a było ich niekiedy nie mało . 

Wyniki konkursu 

Klasa Liczba 
kroków na 
jednego 
ucznia 

Miejsce w 
konkursie 
klasowym 

Miejsce w 
rywalizacji 
klasy IV tej z 
VI tą 

Najlepsze wyniki w grupach 

VI dziewczęta 131215 II miejsce IV miejsce 1. Jędroszka Ewa 190793 
2.Banasiak Zofia 
167662 
3.Kułton Marika 
153937 
4.Cieślak Anna 
151557 

VI chłopcy 140881 I miejsce III miejsce 1Mania Alan 
.232702 
2.Kęszycki Jakub 
213136 
3.Janiak Kamil 
209633 



4. Król Olaf 
175097 

IV dziewczęta 209417 I miejsce I miejsce 1.Wawrzyniak Maja 
 363527 
2.Gralińska Nikola 
 331768 
3.Walczak Gabriela 
 237 406 
4. Małecka Amelia 
229513 

IV chłopcy 155291 II miejsce II miejsce 1.Wiertelak Oskar 236762 
2.Sokołowski Marcin 
228407 
3.Komorowski Jędrzej 
 206945 

 

Jak widać z powyżej tabeli najbardziej aktywne okazały się dziewczynki z klasy IV tej. 

Gratuluję sportowej postawy, brawo. Wyniki oparte są na zaufaniu do uczniów, 

systematyczności. 

 Aby osiągnąć sukces, należy małymi krokami dążyć wytrwale do postawionego celu. 

Bo jak wiemy tylko „trening czyni mistrza” , życzę dalszych sukcesów i sportowych wyzwań. 

Gratulacje dla wszystkich uczniów. 

” Jeśli stanąłeś na starcie to już wygrałeś choćbyś przybiegł ostatni”. Brawo wy!!! 

Danuta Orłowska 

 


