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„УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ“
В 37. СОУ„РАЙНА КНЯГИНЯ“
Марти Драганова

Ученически съвет на 37. СОУ „Райна Княгиня“ – София

В края на учебната 2016 година в училищния двор на столичното 37. СОУ
„Райна Княгиня“ се проведе спортен празник на тема „Ученически олимпийски игри“. Празникът бе организиран от Ученическия съвет към училището в
рамките на обявения от Столична община конкурс „Най-добър проект за провеждане и организация на училищен спортен празник“. В този конкурс, в който се състезаваха ученически съвети от цяла София, нашата идея за спортен
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празник се оцени високо и получи подкрепа не само от Столична община,
но и от партньори на инициативата.
Развълнувани, малките ученици започнаха сутринта с разнообразни
игри, сред които „Носене на яйце в лъжица“, „Надбягване с чували“, „Сляпа баба“, „Закачи опашката на магарето“ и много други. Нашата съученичка Стефани – член на Ученическия съвет, преоблечена като Клеопатра,
връчи наградите.
След тях започна същинската част на спортния празник с официално откриване. Честта да запали олимпийския огън, се падна на г-жа Стоименка
Димитрова – директор на 37. СОУ, която подкрепя Съвета ни от неговото създаване.
За учениците от VII до XI клас бяхме приготвили специално трасе с препятствия, което да изпита ловкостта и бързината на състезателите. Интересът
на публиката се поддържаше от колоритни участници. С много настроение
беше съпроводена и играта „Музикален стол“.
В последвалите часове отборите по „Дърпане на въже“ и „Кър“ влязоха в
оспорвана битка за първото място и заслужената награда – торта. Най-смелите участваха в изпитание на гъвкавостта, а именно „Туистър“.
Победителите получиха награди, а зрителите се забавляваха не по-малко
от участниците в състезанията.
Това е първият спортен празник в 37. СОУ, който е организиран от ученици за ученици. Равносметката ни подсказва, че положихме основите на една
добра традиция!
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