Dnia 18 Listopada 2013 r. rozpoczęły się międzyklasowe rozgrywki w
piłkę nożną chłopców w ramach projektu edukacyjnego realizowanego przez
grupę uczniów z klasy IIa (Sidor Patryk, Raczyński Michał, Moczarski Kacper,
Kaźmierczyk Wiktor, Barucha Kacper, Antos Andrzej, Nawak Szymon).
Opiekunem projektu jest p. Iwona Banasik. Tytuł zadania brzmiał: „TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW – LIGA MIĘDZYKLASOWA”.

Celem projektu jest wykształcenie umiejętności organizacji i przeprowadzania
rozgrywek, rozbudzenie zainteresowania sportem, poznanie przepisów i zasad
gry oraz wdrażanie zasady kultury kibicowania i dopingowania.
Uczniowie ustalili cele edukacyjne projektu, metody realizacji oraz zadania,
które trzeba wykonać, aby zrealizować projekt. Opracowali regulamin oraz
ustalili terminy poszczególnych meczy, które rozgrywane będą systemem
każdy z każdym.
Drużynę stanowią uczniowie jednej klasy z wyjątkiem klas I (Iab i Icd).
W sumie w rozgrywkach uczestniczyło 9 zespołów.
W całym turnieju rozegrano 36 meczy z czego cztery najlepsze klasy wchodziły
do „Finału”. Rozgrywki trwały około 4 miesięcy.
Oto jak wygląda kolejność:
1. IIIa 24 pkt.
2. IIIc 21 pkt.
3. IIIb 16 pkt.
4. IIb
12 pkt.
5. IIa
10 pkt.
6. Icd
9 pkt.
7. Iab
4 pkt.
8. IIId 4 pkt.
9. IIc
3 pkt.
Po przeprowadzeniu wszystkich meczy rozegrany został „Finał turnieju”, w
którym wzięły udział najlepsze cztery klasy.
W ich gronie znalazły się klasy: IIb, IIIa, IIIb, IIIc.
Mecze półfinałowe
IIIc – III b 8 : 3
IIIa – IIb 15 : 2
Mecz o III miejsce
IIb – IIIb 3 : 3 rzuty karne 2 : 1
Mecz o I miejsce
IIIa – IIIc 3 : 2
Pierwszy mecz półfinałowy rozegrała klasa IIIc i IIIb.

Zwycięską klasą okazała się IIIc po dość jednostronnym meczu z IIIb. Spotkanie
zakończyło się wynikiem 8:3. W drugim półfinale zagrały klasy IIb z IIIa.
Wynik był bardzo wysoki dla klasy IIIa, która wygrała 15:2. W meczu o trzecie
miejsce bardzo dużo było emocji. Zwycięską klasą z tego pojedynku wyszła
klasa IIIb po upłynięciu czasu był remis 4:4. IIIb okazała się lepsza w rzutach
karnych wygrywając 2:1. Po zakończeniu meczu na parkiet hali wyszły klasy
IIIa i IIIc. Pojedynek rozpoczął się fantastycznie dla klasy IIIa, która po
pierwszej połowie prowadziła 2 do 0. Jednak klasa 3c miała siłę, żeby jeszcze
powalczyć z faworytami całego turnieju. Mecz zakończył się zwycięstwem IIIa,
wynikiem 3 : 2.
Po rozegraniu wszystkich meczy Pan dyrektor nagrodził pierwsze trzy
najlepsze klasy pucharami i dyplomami. Najlepszym strzelcem całego turnieju
okazał się Paweł Augustyniak z klasy IIIa , a najlepszym zawodnikiem turnieju
finałowego po długich namysłach wybrano Jakuba Banasika z klasy IIIc.
Turniej zakończył się zwycięski dla IIIa drugie miejsce zajęła klasa IIIc, trzecie
klasa IIIb i czwarte IIIb.
Przygotował Patryk Sidor.

