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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

 PT. „ŚLADAMI MISTRZÓW” 

 

 WIOŚLARSKA  LIGA PODSTAWÓWEK  SEZN 2015/2016 

 

17 lutego 2016 roku w naszej szkole została zainaugurowana III edycja 

„Wioślarskiej Ligi Podstawówek”. Honorowym patronem tego projektu 

sportowego jest burmistrz dzielnicy Praga-Południe, Pan Tomasz Kucharski.  

Ta wielka sportowa impreza pozwoliła wszystkim uczniom klas 6 szkół 

podstawowych z Pragi Południe rywalizować ze sobą w zawodach 

dzielnicowych na ergometrze wioślarskim - Concept II. W mistrzostwach 

Wioślarskiej Ligi Podstawówek klas VI-tych szkół podstawowych zawody 

przeprowadzone były  w kategorii dziewcząt i chłopców. Suma 10 najlepszych 

rezultatów notowana zarówno w kategorii dziewcząt  jak i chłopców dawała 

wynik szkoły.  

 

WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312 

 

 

 

Miło nam poinformować o wynikach Wioślarskiej Ligi Podstawówek, która 

odbyła się 17.02.2016 roku w naszej szkole. 



W kategorii dziewcząt: 

I miejsce - Kinga Żarłok 6D (czas - 1:02,5) 

II miejsce - Julia Żak 6C (czas - 1:03,2) 

III miejsce - Marta Doktór 6A (czas 1:03,7) 

 

 

 

W kategorii chłopców: 

I miejsce - Mikołaj Woszkiel 6D (czas 0:55,6) 

II miejsce - Bartek Jedynak 6D (czas 0:56,2) 

III miejsce - Mateusz Daniszewski 6B (czas 0;58,6) 

 

 

Wszystkim startującym gratulujemy! 



WIOŚLARSKA LIGA PODSTAWÓWEK 

WYNIKI  SZKÓŁ  

TABELA - SEZON 2015/2016  

 

 1  Szkoła Podstawowa nr 215 20:42,5 

 2  Szkoła Podstawowa nr 312  20:57,2  

 3  Szkoła Podstawowa nr 141 21:18,2 

 4  Szkoła Podstawowa nr 185 21:47,8 

 5  Szkoła Podstawowa nr 246 21:58,1 

 6  Szkoła Podstawowa nr 143 22:22,4 

 7  Szkoła Podstawowa nr 279 23:04,3 

 8  Szkoła Podstawowa nr 163 23:28,4 

 

 

 

 WIOŚLARSKA LIGA PODSTAWÓWEK  

TABELA DZIEWCZĄT  

Sezon 2015/2016 

 

1 Szkoła Podstawowa nr 215 10:39,2 

2 Szkoła Podstawowa nr 185 10:52,9 

3 Szkoła Podstawowa nr 312 10:53,9 



4 Szkoła Podstawowa nr 141 10:57,1 

5 Szkoła Podstawowa nr 246 11:15,7 

6 Szkoła Podstawowa nr 143 11:20,2 

7 Szkoła Podstawowa nr 163 11:51,2 

8 Szkoła Podstawowa nr 279 11:57,6 

 

 

 

WIOŚLARSKA LIGA PODSTAWÓWEK 

TABELA CHŁOPCÓW 

 

Sezon 2015/2016 

 

1 Szkoła Podstawowa nr 312 10:03,3 

2 Szkoła Podstawowa nr 215 10:03,3 

3 Szkoła Podstawowa nr 141 10:21,1 

4 Szkoła Podstawowa nr 246 10:42,4 

5 Szkoła Podstawowa nr 185 10:54,9 

6 Szkoła Podstawowa nr 143 11:02,0 

7 Szkoła Podstawowa nr 279 11:06,7 

8 Szkoła Podstawowa nr 163 11:37,2 

 



 SPOTKANIE Z MISTRZEM – JOANNA ŚLIWIŃSKA 

"Spotkanie z Mistrzem" to cykl  spotkań ze sportowcami uprawiającymi różne 

dyscypliny sportowe.  W Szkole Podstawowej  nr 312 gościli między innym w 

tym roku Joannę Śliwińską i Katarzynę Witek. 

 

Joannę  Śliwińska mistrzynię i wice mistrzynię Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski , która ukończyła naszą szkołę i jest na początku swojej kariery sportowej 

a już teraz odnosi  wspaniałe rezultaty w wioślarstwie.  

 

Cele tych spotkań jest możliwość poznania sławnych lub mniej sławnych 

sportowców, zachęcanie uczniów do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, 

promowanie aktywnego stylu życia oraz  pokazanie sportowej drogi do sukcesu 

naszych gości. 



 WIZYTA DELEGACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 312 

NA GROBIE KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. 

 

Minęła kolejna rocznica śmierci naszej patronki obiektów sportowych Kamili 

Skolimowskiej. Wszyscy pamiętamy jak podczas Olimpiady w Sydney zdobyła 

złoty medal w rzucie młotem. Najmłodsza Mistrzyni Olimpijska, wspaniała 

sportsmenka i osoba o wielkim sercu, a dla uczniów SP 312 to wielki autorytet 

nie tylko w dziedzinie sportu.  

 

 

 

Tradycją naszej szkoły jest składanie kwiatów przez delegację z klas IV -VI na 

grobie Kamili Skolimowskiej. Z tej okazji 18.02.2016 r. uczniowie naszej 

szkoły wspólnie z panią dyrektor Ewą Adamską i panią Moniką Durjasz złożyli 

kwiaty i zapalili znicze na grobie Kamili Skolimowskiej. 

 



 TURNIEJ  „RZUCANIKI SIATKARSKIEKIEJ „ DLA KLAS 4  

 

Zwycięstwem klasy 4f zakończył się szkolny turniej rzucanki siatkarskiej, który 

rozegrano w naszej szkole w roku szkolnym 2015/2016.  

 

 

 

Turniej dostarczył wiele emocji i pokazał ogromne zaangażowanie wszystkich 

uczestników. W konsekwencji na drugim miejscu uplasowała się klasa 4d, a 

trzecie miejsce przypadło klasie 4b. Turniej miała na celu zainteresowanie 

uczniów klas 4 piłką siatkową, a „RZUCANKA SIATKARSKA” to doskonały 

wstęp do uprawiania tej dyscypliny sportowej. Wszystkie drużyny walczyły w 

atmosferze poszanowania przeciwnika oraz zgodnie z zasadami fair- play. 

 

 



 KONKURS  PLASTYCZNY O TEMATYCE SPORTOWEJ  POD 

TYTUŁEM  -  „MOJE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE”  

 

 

 

15.04 2016 r. zakończył się termin składania prac w konkursie plastycznym pt. 

„Moje igrzyska olimpijskie”, którego organizatorem jest Polski Komitet 

Olimpijski. Celem konkursu było upowszechnianie idei olimpijskiej, 

pogłębianie wiedzy o igrzyskach, promowanie aktywności sportowej i 

artystycznej a także zainteresowanie młodzieży nadchodzącymi Igrzyskami 

XXXI Olimpiady w Rio 2016 roku.  Ucieszyło nas bardzo duże zainteresowanie 

konkursem, różnorodność wykonanych prac a także ciekawa ich  interpretacja.  

WYNIKI  KONKURSU 

Miło nam poinformować, że Jan Chruśliński  uczeń z klasy 4d został 

wyróżniony w konkursie organizowanym przez PKOL pt. „Moje Igrzyska 

Olimpijskie” 

 



  SZKOLNY KONKURSU  PT. „MAM TALENT”   - KATEGORIA 

ŚPIEW 

 

Dnia 28.04.2016 r. odbył się finał szkolnego konkursu „ Mam talent” w 

kategorii śpiew. W tym roku do eliminacji zgłosiło się bardzo dużo kandydatów, 

więc w finałowym koncercie usłyszeliśmy aż  sześć piosenek. Repertuar był 

bardzo zróżnicowany, a artyści śpiewali zarówno utwory polskich jak i 

zagranicznych wykonawców.  

 

 

 

Po demokratycznym głosowaniu i przeliczeniu głosów, okazało się serca  

publiczności podbiły Wiktoria i Julia Kurzawa z klasy 5E. Drugie miejsce 

przypadło Zuzi Barlasz  i Natalii Górniak z klasy 4F, które zaśpiewały piosenkę 

pt. „Zabiorę Nas”. Trzecie miejsce w tym roku wywalczyła  Julia Góral i Oliwia 

Rosa z klasy 6E.   

 

Wszystkim wykonawcom dziękujemy za dostarczone emocje i gratulujemy 

talentu ! 

 



  SZKOLNY  KONKURSU  PT. „MAM TALENT” -  KATEGORIA 

ARTYSTYCZNA 

 

Dnia 05.05.2016 roku odbył się finał szkolnego konkursu „MAM TALENT”  

dla klas IV-VI. Wśród wielu zdolnych i utalentowanych wykonawców byli 

tancerze tańca towarzyskiego i nowoczesnego, nie zabrakło również pokazów 

gimnastycznych i origami.  

 

 

Największą sympatię publiczności, a tym samym najwyższą liczbę głosów, 

zdobyła Martyna Stankiewicz z klasy 5B, prezentując podniebny taniec na 

szarfie.  

 

 



Na drugim miejscu w pokazie tanecznym uplasowały się dwie pary tancerzy – 

Alicja Szustek (4F) i Wiktor Ziółek (4D) oraz Marta Piotrowska  ( 4F) i Maciek 

Rodek (5F).  Strefę medalową zamknął pokaz sztuki orgiami, którą 

zaprezentowała Aleksandra Jakoniuk z klasy 5B.   

 

 

 

W tym roku konkurs pokazał,  jak wielu utalentowanych uczniów jest w naszej 

szkole. Jesteśmy pewni, że następne edycje odkryją  kolejne ich talenty w 

różnych dziedzinach. Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i gratulujemy!  

 



 DZIELNICOWE ZAWODY SPORTOWE W CZWÓRBOJU 

LEKKOATLETYCZNYM  ORGANIZOWANY W RAMACH 

WOM 

Dnia 11 maja uczniowie naszej szkoły uczestniczyli dzielnicowych zawodach 

sportowych - (czwórbój lekkoatletyczny), organizowanych w ramach 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.  

 

 

 

Dziewczęta i chłopcy próbowali swoich sił w biegu na 600 i 1000 m, w biegu na 

60 m, rzucie piłeczką palantową i w skoku w dal. Obie drużyny spisały się na 

medal, zarówno drużyna dziewcząt jak i chłopców zajęła I miejsce w dzielnicy.  

 

 



Drużynę dziewcząt reprezentowały : Julia Góral – kl. VI E, Daria 

Wojnarowska – kl. VI D, Lucyna Lecyk – kl. VI A, Maria Tomoń – kl. VI E, 

Agnieszka Kowalska – kl. VI C oraz Julia Żuromska – Kl. V D.  

 

 

 

Drużynę chłopców reprezentowali : Igor Frączkiewicz – kl. VI D, Krzysztof 

Witecki – kl. VI D, Bartosz Żaboklicki – kl. VI E, Jakub Szlaski – kl. VI E, 

Dominik Iwańczuk – kl. VI B, Michał Chrzan – kl. VI A. Wszystkim 

uczestnikom bardzo gorąco gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

 



 SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNYCH ZAWODÓW 

SPORTOWYCH 

 

W maju w naszej szkole odbyły się szkolne zawody sportowe w mini piłkę 

ręczną dziewcząt klas VI. Do zawodów zgłosiły się reprezentacje wszystkich 

klas. Rywalizacja była bardzo zacięta, wszystkie  drużyny pokazały sportowy 

charakter, nie zabrakło tez łez szczęścia i porażki. 

 

 

WYNIKI SZKOLNEGO TURNIEJU  

 W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT KLAS VI 

Po zaciętych meczach wyniki przedstawiły się następująco: 

 I miejsce  -  klasa VI a  

II miejsce  – klasa VI d  

III miejsce – klasa VI b.  

  

Celem organizacji zawodów  było wyrabianie zainteresowania do 

sportowych gier zespołowych oraz przygotowanie ogólnorozwojowe 

młodego organizmu. Podczas zawodów uczniowie mogli doskonalić swoje 

umiejętności z zakresu techniki i taktyki zespołowych gier sportowych. 

Ponadto wdrażanie do odpowiedzialności, samodzielności i samodyscypliny, 

kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i 

stresujących, wytwarzanie umiejętności panowania nad swoimi emocjami 

podczas gier z elementami współzawodnictwa. 



 TURNIEJ MINI PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR DYREKTORA 

GIMNAZJUM NR 28 

 

Dnia 13 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach mini piłki 

siatkowej o Puchar Dyrektora Gimnazjum Nr 28. Naszą szkołę reprezentowały 

dwie drużyny w składzie:  drużyna nr 1 – Lecyk Lucyna, Wyszomirska Julia, 

Zajączkowski Janek oraz Sadowska Liwia; drużyna nr 2 – Wojnarowska 

Daria, Jedynak Bartłomiej, Skrajny Oskar. 

 

      

 

Drużyna nr 2 po zaciętych meczach weszła do finału i ostatecznie zajęła II 

miejsce a jej zawodnik Bartek Jedynak został wybrany najlepszym 

zawodnikiem turnieju.  

 

 



 VI DZIELNICOWY TURNIEJ O PUCHAR IMIENIA KAMILI 

SKOLIMOWSKIEJ 

Dnia 19 maja 2016 roku na obiektach sportowych naszej szkoły odbył się 

dzielnicowy turniej lekkoatletyczny o puchar im. Kamili Skolimowskiej. Na 

zawody zostały zaproszone wszystkie szkoły podstawowe z dzielnicy Praga 

Południe. Gościliśmy m.in. SP 60, SP 141, SP 143, SP 163, SP 168, SP 185, SP 

215, SP 246, SP 279. Gościem honorowym był tata naszej olimpijki – Pan 

Robert Skolimowski. 

 

 

Zawodnicy rywalizowali w konkurencjach wytrzymałościowych, 

szybkościowych i siłowych. Zwieńczeniem zmagań była niezwykle 

widowiskowa sztafeta biegowa składająca się z 12 osób z każdej szkoły 

(chłopcy i dziewczynki z klas 4-6).  

 



Nagrodziliśmy najlepszych sportowców w poszczególnych konkurencjach z 

podziałem na wiek i płeć. Tego dnia wręczyliśmy medale, dyplomy oraz 

atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców. Książki, 

statuetki i maskotki za sponsorowała fundacja Kamili Skolimowskiej, za co 

bardzo dziękujemy!  

 

 

 

Uhonorowaliśmy także "najlepszych z najlepszych", czyli osoby, które zdobyły 

najwięcej punktów za zwycięstwa we wszystkich konkurencjach. Statuetki 

trafiły w tym roku do Mateusza Utraty i Julii Góral z SP nr 312.  

 

 



Po podliczeniu wszystkich wyników w generalnej klasyfikacji szkół okazało się, 

że po raz kolejny (niestety dla naszych gości) udało nam się wywalczyć I 

miejsce! Piękny puchar  ufundowany przez Pana Roberta Skolimowskiego trafił 

kolejny raz na miejsce honorowe w SP 312, ale za rok może być w innej szkole, 

kto wie?  

 

 

 

Cała impreza odbywała się w duchu sportowej rywalizacji, zgodnie z zasadami 

fair-play. Wierzymy, że patronka naszych obiektów sportowych - Kamila 

Skolimowska - byłaby dumna z postawy, zaangażowania i wyników wszystkich 

zawodników biorących udział w turnieju.  

 

Zawodnikom, trenerom i kibicom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok !!! 



 "ATHLETICS CAMP" 2015 

"Athletics Camp" to impreza organizowana cyklicznie przez Fundację Kamili 

Skolimowskiej.  Jej celem jest szeroko zakrojona promocja lekkoatletyki wśród 

najmłodszych. Ta sportowa inicjatywa skierowana jest do uczniów szkół 

podstawowych. Podczas imprezy organizowane jest spotkanie z dietetykami  i 

psychologiem sportu.   

 

 

Po części teoretycznej pod okiem trenerów dzieci  mogą spróbować swoich sił w 

sześciu najpopularniejszych konkurencjach lekkoatletycznych: rzucie młotem, 

rzucie dyskiem, pchnięciu kulą, rzucie oszczepem, biegach i biegach przez 

płotki.  

 



Organizowane są  również ciekawe konkursy, quizy i zajęci integracyjne. Każdy 

z uczestników na zakończenie imprezy oprócz pamiątkowego medalu oraz 

certyfikatu otrzymuje biografię Kamili Skolimowskiej, która pozwoliła 

uczestnikom poznać historię tej wspaniałej lekkoatletki i patronki fundacji. 

 

 

 

A to pamiątkowe zdjęcie podsumowujące całość imprezy z poprzedniej edycji. 

Już 20.06.2016 r. reprezentacja SP 312 będzie uczestniczyć w kolejnym 

"Athletics Camp". Relacja  z tegorocznej imprezy już wkrótce !!! 

 
Reprezentacja SP 312 – „Athletics Camp”  



 WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ KAMILI SKOLIMOWSKIEJ 

Fundacja Kamili Skolimowskiej została założona w Warszawie w grudniu 

2010 roku.  

Główną ideą jej powołania było oddanie hołdu i kultywowanie pamięci o 

tragicznie zmarłej w 2009 roku wybitnej lekkoatletce oraz złotej medalistce 

Igrzysk Olimpijskich – Kamili Skolimowskiej. Od czasu nadania obiektom 

sportowym imienia Kamili skolimowskiej nasza szkoła czynnie współpracuje z 

Fundacją Kamili Skolimowskiej uczestnicząc w  wielu imprezach i zawodach 

organizowanych przez fundację. Gościmy w naszej szkole również 

przedstawicieli fundacji podczas imprez i zawodów organizowanych w SP 312.  

  

 

 

Pani Anna Herba Manager ds. projektowych 

Fundacja Kamili Skolimowskiej. 

 

Dzielnicowy turniej o puchar im. Kamili Skolimowskiej jest organizowany pod 

honorowym patronatem  Państwa  Teresy i Roberta Skolimowskich, założycieli  

fundacji i rodziców Kamili .  

 



 FESTYN SPORTOWO REKRACYJNY PT. „DZIEŃ RODZINKI” 

 

Dnia 03.06. 2016 r. w piątek w godz. 15.00- 18.00 odbył  się  - "DZIEŃ 

RODZINKI". Ta  wesoła i szalona impreza skupiła nauczycieli, uczniów i 

rodziców.  

 

W tym dniu cała społeczność szkolna wspólnie zorganizowała mnóstwo atrakcji, 

między innymi: kącik piękności i salon fryzjerski, gdzie można było pomalować 

paznokcie, wykonać tatuaż, zapleść włosy w warkoczyki i pomalować buzię.   

- 



Alternatywę dla siedzenia przed komputerem stanowił  kącik gier planszowych, 

kącik szachowy i  kącik językowy. W kącikach rozmaitości  można było znaleźć  

mnóstwo ciekawych rzeczy, np. odtwarzacze mp3, koszulki, gry planszowe, 

kubki i wykonane własnoręcznie kolorowe sowy, a także wiele innych rzeczy. 

 

Na patio został usytuowany "Bar pod chmurką", gdzie można było pysznie 

i zdrowo zjeść. W kawiarence uczestnicy festynu mogli zakupić domowe ciasto, 

zimną lemoniadę, a kącik zdrowej żywości "zaowocował w zdrowie", serwując  

pyszne i zdrowe smakołyki.  

 



W punkcie medycznym nauczyliśmy się udzielania pierwszej pomocy 

i mierzenia ciśnienie. Podczas całej imprezy odbywały  się pokazy taneczne, 

występy i turnieje (piłki nożnej i na kortach tenisa ziemnego). 

 

 

 

Fani piłki nożnej z uwagą śledzili mecz nauczyciele kontra uczniowie.                     

W konkurencjach sportowych można było  sprawdzić swoich umiejętności w 

celności, szybkości i zwinności.   

 

 



Na wszystkich czekało wiele różnych, ciekawych i niezapomnianych atrakcji  

oraz niespodzianek.   

 

 

Pogoda dopisała, uczestnicy również, a podczas imprezy panowała wspaniała 

rodzinna atmosfera. Wszyscy, którzy przybyli na festyn, zgodnie twierdzili, że 

należy go powtórzyć za rok, co stanowi chyba najlepszą ocenę "Dnia 

Rodzinki"…   

 

 

 



 

 

W ramach zajęć 

rekreacyjno – sportowych 

uczniowie klas  I- III  

zrealizowali następujące 

działania: 
 

 

 
 

 

 

 

 

II semestr 

Warszawa 2015/2016 



 SZKOLNY KONKURS „MAM TALNET” W KLASACH I-III 

 

26 kwietnia 2016 roku uczniowie klas I-III zaprezentowali swoje 

umiejętności i zdolności w różnych kategoriach: śpiew, gra na instrumencie, 

taniec, gimnastyka akrobatyczna, lepienie z plasteliny.  

 

A  oto laureaci naszego szkolnego konkursu: 

 

Organizatorami konkursu był Samorząd Uczniowski klas I-III pod opieką     

p. Jolanty Milewskiej i p. Barbary Kępy. 

 

 



 TRENING UCZNIÓW SP 312 Z COLINEM JACKSONEM NA 

WARSZAWSKIEJ AKADEMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 

 

 

Colin Ray Jackson brytyjski lekkoatleta pochodzenia jamajskiego, były 

rekordzista świata w biegu na 110 metrów przez płotki. Jest obecnie 

komentatorem sportowym i prezenterem telewizyjnym stacji BBC. Do Polski 

przyjechał promować lipcowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, które 

odbędą się w Bydgoszczy. Jednak po obowiązkach sportowego ambasadora 

olimpijczyk przeniósł się na stadion AWF gdzie spotkał się z uczniami  ze  

Szkoły Podstawowej nr 312, która współpracuje z Fundacji Kamili 

Skolimowskiej.  

 

 



 
12.05.2016 r. uczniowie klasy 3a i 3d mieli możliwość spotkania się z Colinem 

Jacksonem  i uczestniczenia w prowadzonym przez niego treningu. Po zajęciach 

było mnóstwo zdjęć i autografów. Dla naszych uczniów spotkanie z Mistrzem 

Lekkiej Atletyki było wielką przygodą , którą długo będą wspominać.  

 

 

 

 

A relacje z tego spotkania możecie obejrzeć na stronie 

http://warszawa.tvp.pl/25315463/12052016 
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 PIŁKARSKA LIGA ŚWIETLICOWA 

 

W kwietniu rozpoczęła się „Piłkarska Liga Świetlicowa” w której udział brali 

uczniowie  z II i III klas. Skład każdej drużyny liczył co najmniej pięciu  

zawodników, a mecze rozegrano w systemie " każdy z każdym".  A oto nasze 

drużyny : 

  

                          

                 „Chłopaki”                                                 „Czarne konie” 

                

         „Czerwone diabły”                                         „Mistrzowie UKS” 

 

                

             „Niepokonani”                                                „Olimpia Warszawa” 



             

                „Real grim”                                                  „Juventus” 

Dwie najlepsze drużyny przeszły do drugiego etapu. Obowiązywał  system 

punktowy: 3pkt – zwycięstwo, 1pkt – remis, 0 - przegrana, drugi etap 

odbywał się na zasadzie losowania. Pierwsza drużyna z grupy rywalizowała  

z  drużyną,  która zajęła drugie miejsce w grupie. Wygrana drużyna przeszła  

dalej (system pucharowy), dwa najlepsze zespoły rywalizują w meczu 

finałowym.  

WYNIKI PIŁKARSKIE LIGI ŚWIETLICOWEJ 

I miejsce - Czarne Konie 

II miejsce - Mistrzowie UKS 

III miejsce - Olimpia Warszawa 

 

 

Wszystkie mecze poprzedzone zostały rozgrzewką w formie  gier i zabaw, 

rywalizacji towarzyszy  doping kibiców, a rywalizacja między drużynowa 

została przeprowadzona zgodnie z zasadami fair play. 



 

 PRZECIĄGANIE LINY 

Sześcioosobowe  drużyny (3 dziewczynki  i 3chłopców)  reprezentujące 

poszczególne sale świetlicowe, rywalizowały  ze sobą w konkurencji siłowej  

przeciągania liny.  

 

 

Lina ustawiona będzie między dwoma pachołkami.  Gdy chusta przekroczy 

któryś z pachołków, dana drużyna wygrywa zdobywając jeden punkt.  

Rywalizacja trwa do przewagi dwóch punktów.  

 

 



 

 ZABAWY SKOCZNOŚCIOWE 

 

W świetlicy odbyły się zajęcia  z użyciem przyboru jakim jest skakanka. 

 

 

 

W grach i zabawach kształtujących skoczność dziewczęta okazały się najlepsze, 

ale nie to było najważniejsze. Liczyła się fajna zabawa na świeżym powietrzu. 

 

 



 "SPOTKANIE Z MISTRZEM" 

 

W ramach działania pt. "Spotkanie z Mistrzem"  w świetlicy szkolnej zostało 

zorganizowane spotkanie ze sportowcem -  panem Jackiem Domańskim, 

znanym aktorem i maratończykiem, który zdobywał medale w kraju i zagranicą. 

 

 

 

Uczniowie mieli  możliwość porozmawiania i zobaczenia medali zdobytych  

przez naszego gościa.  

 

 

 



 ŚWIETLICOWY DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO 

 

1 czerwca  w salach świetlicowych A-D odbyły się specjalne zawody sportowe 

zorganizowane z okazji Dnia Dziecka.  

 

 

 

Zabawy polegały na licznych konkurencjach sprawdzających sprawności 

dzieci, m.in. w przenoszeniu piłeczki, przechodzeniu przez szarfy czy w 

rzutach do kosza. Pomimo tego, że wszystkie konkurencje odbywały się na 

czas, to nie było drużyn przegranych, ponieważ dla wszystkich liczyła się 

tylko dobra zabawa ! 

 

 



 W sali C odbyły się szalone zabawy z chustą animacyjną i balonami. Było 

kolorowo i wesoło, a każde dziecko zabrało ze sobą do domu balonik, któremu 

wcześniej domalowało buzię. 

 
 

W dniach 31.05.2016 r. i  02.06. 2016 r. wychowawcy  w salach  świetlicowych 

nr 1, 2 i 3 zorganizowali swoim podopiecznym wyjątkowy  dzień – „Dziecka na 

sportowo”.  

                       

Podczas imprezy odbyło się wiele zabaw i konkurencji sportowych. Uczniowie 

mogli wziąć udział  w pięciu konkurencjach polegających na: kozłowaniu piłki, 

rzutach  do kosza, skokach na skakance, strzałach do bramki, podbijaniu  

piłeczki rakietką.  A oto  najlepsze wyniki uzyskane podczas zawodów: 

              31.05.2016r.          02.06.2016r. 

 I miejsce  - Lena Smolińska II e  I miejsce -  Maciek Woźniak II b    

II miejsce  - Natalia Frączek   II f         II miejsce - Karolina Sajkowicz II b 

II miejsce - Victoria Łęczycka II f            III miejsce  - Sandra Majerowicz II b  



W  świetlicy nr 5 było wesoło i kolorowo. Zabawy i gry przy muzyce dały 

dzieciom wiele radości. Nie zabrakło życzeń z okazji Dnia Dziecka i cukierków. 

 

 

 

Dzieci  z sali świetlicowej nr 6 radośnie bawiły się przy rytmach znanej muzyki. 

Chętnie brały udział w wielu konkursach zorganizowanych przez 

wychowawców, m.in. gorące krzesła, przechodzenie pod liną. Wszyscy 

uczestnicy zostali nagrodzeni słodką niespodzianką. 

 

 

Zabawa „gorące krzesła” 



 ORIGAMI  NA „DZIEŃ RODZINKI” 

Origami  to sztuka składania papieru , pochodząca z Chin, rozwinięta w Japonii 

i dlatego uważa się ją za tradycyjną sztukę japońską. Ustalono, że w procesie 

robienia orgiami nie wolno ciąć , kleić i dodatkowo ozdabiać.  

 

                 

 

Kolorowa szkoła lubi również sztukę orgiami  i dlatego często wykorzystujemy 

tę technikę do przygotowywania różnych ciekawych dekoracji. 

 

 

Miłośnicy origami z sali świetlicowej nr 4, 5 i 6 wykonali na Dzień Rodzinki 

kolorowego klauna . Prawda, że piękny i kolorowy jak nasza szkoła! 



 DZIELNICOWY TURNIEJ ŚWIETLICOWY - „PIŁKARSKIE 

TALENTY ŚWIETLICY”. 

Dnia 8.06.2016 r. na obiektach sportowych SP 312 odbył się  II Dzielnicowy 

turniej „PIŁKARSKIE TALENTY ŚWIETLICY”. W turnieju wzięło udział 9 

drużyn, z dzielnicy Praga Południe.  

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas III, którzy uczęszczają do 

świetlicy szkolnej. Po niezwykle emocjonującej i zaciętej rywalizacji nasza 

drużyna w składzie: Jakub Dobraczyński, Paweł Chrzan, Eryk Wesołowski, 

Kacper Zadrożny, Michał Kolasa, Rafał Karwan, Mikołaj Rożko, Kamil 

Chlebowski, Bartosz Pajura i Kamil Żochowski zdobyła I miejsce.  

 



Klasyfikacja końcowa turnieju: 

I miejsce - SP 312    

II miejsce  -  SP 185    

                                               III miejsce -  SP 168 

 

 

Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję 

już za rok! 

 


