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Comeniusprojekt

Det är inte helt lätt att kasta i väg en stövel. Lindeborgsskolan OS-mästerskap stördes inte av lite regn.
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OS-final i regn,
blåst och mörker
Tomelilla. I somras gick Lindesborgsskolan tillsammans med tio andra länder
med i Comeniusprojektet. Två OS-dagar
är startskottet för de olika aktiviteterna
eleverna kommer att delta i.
Det är regnigt, mörkt och
blåsigt när Lindesborgsskolans elever tar i för kung
och fosterland i de olika
grenarna. De är indelade i
olika åldrar och kämpar för
varsitt land med humöret
imponerande nog på topp.
OS-satsningen har varit
lyckad tycker rektor Margareta Lasson.
– Det är så roligt att se de
äldre eleverna ta hand om
de yngre, säger rektorn stolt.

August Morén och Hugo Svensson hade humöret på topp när de tävlade för England.

Två år
Percy Persson är en av projektledarna. Han ser fram
emot de två år som EU-projektet ska hålla på.
– Det handlar framför allt
om hälsa och att främja
inlärning, att röra sig så
mycket som möjligt, säger
Percy Persson.

Under onsdagen hade
skolan själva OS-invigningen, där man hissade flaggor
och tände OS-facklan. Som
extra guldkant kom Rasmus Lundgren, Tomelillas
landskapsman i kälkhockey, och deltog i ceremonin.
– Han har själv gått på
Lindesborgsskolan, informerar Margareta Lasson.
Kasta stövel
Nu är det dags för final och
prisceremoni. Men först
ska finalerna klaras av.
Några som är taggade inför stövelmästerskapet är
August Morén och Hugo
Svensson från klass fyra
och fem.
– Ja, det här är jättekul,
men det bästa var vattengrenen att springa med svampar, säger August Morén.

Hans kompis Hugo
Svensson håller med.
– Jag gillade mest grenen
att kasta boll i hink.
Slöjdlärare Gunnar Nilsson instruerar om spelreglerna för stövelkast.
– Man kastar stöveln
mellan benen så långt man
kan, säger Gunnar Nilsson
och visar vilket grepp som
är det bästa.
– Det gäller att inte kasta
för högt upp i luften, fortsätter han.
Borta vid prickskyttet
håller mellanstadielärare
Linda Svensson räkningen.
Hurraropen hörs över hela
Lindesborg.
– Man märker att de gillar aktiviteter som dessa
och bra att eleverna får vara
både ute och inne. De lär
sig geografi, svenska, matte och hemkunskap så det
här är ett bra inlärningssätt
med många fördelar, säger
Linda Svensson.
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