The World Games 2017

19 maja w piątek małe reporterki, Nadia Jasieniecka, Irena Matviienko, Zosia Ździebło, Zosia Skutnik i
Marcelina z Panią Bożenką Andrzejewską wybrały się na The Word Games 2017, na których
uczniowie z naszej szkoły uczyli się grać w piłkę ręczną plażową. Pojechały tam po to, by
przeprowadzić reportaż o tym wydarzeniu. Na początku wszyscy myśleli, że ludzie będą od nas
uciekać albo będą mało otwarci i niechętni do rozmowy. Ale bardzo pomyliłyśmy się. Wszyscy byli dla
nas bardzo mili i uprzejmi, odpowiadali bardzo ciekawie oraz pozwalali nam zrobić wspólne zdjęcia.

Na początku poszłyśmy do kas biletowych, w których dowiedziałyśmy się wielu ciekawych rzeczy o
tym wydarzeniu oraz tej dyscyplinie sportu. Panie, które obsługiwały kasy dały nam ulotki i smycz a
także, co było naprawdę niezwykłe, pozwoliły nam wejść do świata wirtualnej rzeczywistości. Później
zrobiłyśmy sobie kilka zdjęć i poszłyśmy znaleźć następną osobę do wywiadu.

Dla zmęczonych zawodników znalazło się też stoisko z robioną na miejscu zdrową i świeżą lemoniadą.
Przeprowadziliśmy wywiad z panią, która kiedyś była piłkarką ręczną, ale aktualnie zajmuje się
robieniem warsztatów o zdrowym żywieniu. Takie warsztaty to cykl siedmiu spotkań na których
dowiedzielibyśmy się czegoś więcej o zdrowym żywieniu i można by było zorganizować w naszej
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szkole „sklepiki zdrowiki”, czyli sklepik tylko ze zdrowym jedzeniem. Nam się ten pomysł bardzo
spodobał, więc kto wie, może od przyszłego roku powstanie taki sklepik?
Przeprowadziłyśmy tez wywiad z Bartkiem Wojdakiem, który jest zawodnikiem piłki ręcznej plażowej
oraz był trzykrotnym medalistą Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej. Gra już sześć lat i bardzo
go w to wciągnęło.

Zapytaliśmy
się
też
uczestników z naszej szkoły, jak im się podobało, a wszyscy mieli takie same zdanie - to jest super,
fajnie, że coś takiego jest i na pewno kiedyś muszę zobaczyć coś więcej i przyjść na The World Games.
Na tak dużym i niebezpiecznym wydarzeniu musiał pojawić się ratownik. On też uważa to wydarzenie
za fajne, ale też niebezpiecznie, na szczęście do tej pory, nic się jeszcze nie wydarzyło. Spytałyśmy się,
czy jego zdaniem jest to dobry pomysł, by na tym wydarzeniu pojawił się taki sport jak ratownictwo
wodne? Jego zdaniem tak, ponieważ wielu ratowników miałoby szanse na powiększenie swoich
umiejętności i wiedzy, a to na pewno pomoże wielu ludziom.

Zapraszamy też do poznania całej drużyny w piłce ręcznej siatkowej na The World Games! 
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To był naprawdę super dzień! Mam nadzieję że kiedyś znowu zabawimy się w małe reporterki, tylko
że tym razem już z doświadczeniem! 
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