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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
PT. „ŚLADAMI MISTRZÓW”

 UDZIAŁ W MEMORIALE IM. KAMILI SKOLIMOWSKIEJ

Memoriał Kamili Skolimowskiej to międzynarodowy mityng lekkoatletyczny
organizowany w Warszawie przez Fundację Kamili Skolimowskiej. Zawody
poświęcone są pamięci zmarłej w lutym 2009 Kamili Skolimowskiej – mistrzyni
olimpijskiej w rzucie młotem z 2000 roku. Pierwsza edycja mityngu odbyła się
2 maja 2009, kilka miesięcy po śmierci zawodniczki, na boiskach rzutowych
warszawskiej Skry. Rozegrano wówczas konkursy rzutu młotem kobiet i
mężczyzn oraz zapowiedziano, że kolejne edycje zawodów nie są planowane,
jednak Memoriał powrócił do kalendarza lekkoatletycznego w 2011 roku i od
tego czasu odbywa się rokrocznie. Uczniowie SP 312 chętnie uczestniczą w tej
imprezie, a uczestniczenie w mityngu jest tradycją naszej placówki.

OPIS: 13 września uczniowie naszej szkoły (Kinga Żarłok, Patrycja Ptak, Kinga
Walendziuk, Agnieszka Strycharz, Natasza Gamrot, Daria Wojnarowska, Kamil
Nowak, Michał Chrzan, Jan Kwiatkowski i Igor Frączkiewicz) wzięli udział
w Międzynarodowym mityngu lekkoatletycznym organizowanym cyklicznie
przez Fundację Kamili Skolimowskiej. Jego pierwsza edycja nosząca nazwę
„Mityng ku czci Kamili” odbyła się 2 maja 2009 roku na stadionie warszawskiej
Skry.

Główną

ideą,

jaka

przyświecała

organizacji

tego

sportowego

przedsięwzięcia, było oddanie hołdu zmarłej mistrzyni olimpijskiej z Sydney.
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W czasie trwania Memoriału uczniowie mieli okazję aktywnie uczestniczyć i
pomagać w jego organizacji. Podczas rozgrywania konkurencji biegowych
pomagali zawodnikom przygotować się do startu. Dzięki temu mieli okazję
zobaczyć organizację tak dużej imprezy sportowej od kulis oraz bezpośrednio
towarzyszyć gwiazdom sportu z całego świata.

Uczniowie SP 312 na płycie stadionu Narodowego
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 "SPOTKANIE Z MISTRZEM"
„Spotkanie z Mistrzem” to cykl spotkań ze sportowcami uprawiającymi różne
dyscypliny sportowe.
W ramach tego programu uczniowie naszej szkoły w dzień poprzedzający
Memoriał im. Kamili Skolimowskiej wzięli również udział w projekcie
„Trening z Mistrzem”.

„Trening z Mistrzem” uczniów SP 312

Pod okiem mistrzów Anity Włodarczyk i Piotra Małachowskiego mieli okazję
spróbować swoich sił w biegach krótkich, w biegach przez płotki, rzucie
dyskiem, młotem oraz pchnięciu kulą.
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 UDZIAŁ W DZIELNICOWYCH ZAWODACH
LEKKOATLETYCZNYCH W RAMACH WOM
Dnia 23.09.2015 roku na Bulwarze Stanisława Augusta przy Parku
Skaryszewskim odbyły się dzielnicowe zawody lekkoatletyczne dla szkół
podstawowych , gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Szkołę Podstawową nr
312 reprezentowali uczniowie klas V i VI, którzy spisali się na medal,
zdobywając czołowe miejsca w dzielnicy.

A oto nasze wyniki!
I miejsce

IV miejsce

JULIA GÓRAL z klasy 6E

Krzysztof Witecki z klasy 6D

I miejsce

V miejsce

IGOR FRĄCZKIEWCZ z klasy 6D

AGNIESZKA STRYCHARZ z klasy 5D
I miejsce

BARTEK ŻABOKLICKI z klasy 6E

Reprezentacja dziewcząt i chłopców SP 312
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Przedstawiamy pozostałą reprezentację SP 312 dziewcząt i chłopców: Lucyna
Lecyk 6a, Klaudia Rosłaniec 6a, Kinga Walendziuk 6c, Agnieszka Kowalska 6c,
Julia Żuromska 5b, Ewa Krakowiak 5b, Natasza Gamrot 5d, Katarzyna Stępień
5g, Marysia Skolimowska 5g, Jakub Kamiński 5a, Dawid Zadrożny 5a, Kamil
Nowak 5d, Mateusz Utrata 5f, Maciej Rodek 5f, Marcin Góźdź 5e, Dominik
Iwańczuk 6b, Patryk Paszkowski 6e, Adrian Tecław 6a, Wojtek Twarowski 6a,
Lew Szumigaj 6a, Jakub Malinowski 5g.

 DRUŻYNOWE BIEGI SZTAFETOWE W LEKKIEJ ATLETYCE
W RAMACH WOM
Na Bulwarze Stanisława Augusta przy Parku Skaryszewskim odbyły się
dzielnicowe zawody lekkoatletyczne w biegach sztafetowych

dla szkół

podstawowych.
Mimo bardzo brzydkiej pogody reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 312 brała
udział

w tych zawodach, zajmując

I miejsce w dzielnicy, a tym samym

awansowała do finałów Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.

 INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE W RAMACH
WARSZAWSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY
6 października 2015 roku na Tor Wyścigów Konnych Służewiec z całej
Warszawy zjechało ponad dwa tysiące uczniów, by rywalizować w Finałach
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w indywidualnych biegach przełajowych.
Wszystko zaczęło się od... muzyki. Gdy jeszcze trwały ostatnie przygotowania
do oficjalnego otwarcia zawodów, wszystkim zgromadzonym przygrywała
Orkiestra

Wojskowa

Garnizonu

Warszawskiego.

Gościem

honorowym
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zawodów była Anita Włodarczyk. Pojawienie się Mistrzyni Świata i głównej
faworytki do złota na igrzyskach w Rio w rzucie młotem kobiet było wielką
motywacją dla wszystkich młodych sportowców.

Zawody okazały się wielkim sukcesem naszej szkoły. W każdej kategorii
wiekowej nie zabrakło przedstawicieli SP 312. Co więcej, możemy się szczycić,
że w SP 312 mamy Mistrza Szkolnych Zawodów Warszawy w biegach
przełajowych - IGORA FRĄCZKIEWICZA!
Podczas zawodów SP 312 reprezentowali: Julia Góral, Lucyna Lecyk,
Agnieszka Strycharz, Agnieszka Kowalska, Kinga Walendziuk, Krzysztof
Witecki, Patryk Paszkowski, Bartosz Żaboklicki, Dawid Zadrożny oraz Igor
Frączkiewicz - I miejsce w indywidualnym biegu przełajowym na dystansie
1000 m.

7

Reprezentacji SP 312 dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły
ze sportowym duchem walki.

 ORGANIZACJA SZKOLNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH W
RAMACH WOM – PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Dnia 21.10.2015 roku w naszej szkole odbył się finał dzielnicowych zawodów
w piłce ręcznej chłopców. Szkołę Podstawową nr 312 reprezentowali chłopcy
z klas VI w składzie: Aleksander Kamiński 6b, Wiktor Bar 6b, Igor Frączkiewcz
6d, Krzysztof Witecki 6d, Bartek Jedynak 6d , Krzysztof Boniecki 6d, Kamil
Kurman 6d, Maciej Haupt 6d, Dominik Kaczmarek 6d, Jan Zajączkowski 6d,
Oskar Skrajny 6d, Piotr Wypart 6d, Jakub Adamczyk 6d .
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Reprezentacja SP 312 zajęła I miejsce
Dnia 22.10.2015 roku w naszej szkole odbył się finał dzielnicowych zawodów
w piłce ręcznej dziewcząt. Szkołę Podstawową nr 312 reprezentowały
dziewczęta z klas VI w składzie : Lucyna Lecyk 6a, Klaudia Rosłaniec 6a,
Marta Doktor 6a, Julia Wyszomirska 6a , Ada Gutkowska 6b, Natalia Preder 6b,
Kinga Walendziuk 6c, Iza Nurzyńska 6c, Patrycja Ptak 6c, Julia Daria
Wojnarowska 6d, Lidia Lewandowska 6d, Liwia Sadowska 6d, Daria Niewczas
6d, Kinga Żarłok 6d.

Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły zajęła III miejsce
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 OGÓLNOPOLSKI TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – TEST
COOPERA
Próba wytrzymałościowa opracowana przez amerykańskiego lekarza
Kennetha H. Coopera na potrzeby armii USA w 1968 roku, polegająca na 12minutowym nieprzerwanym biegu, obecnie jest testem szeroko stosowanym do
badania sprawności fizycznej przede wszystkim sportowców. Jego celem jest
określenie maksymalnej wydolności tlenowej (tzw. pułap tlenowy V02max),
która jest wyznacznikiem kondycji fizycznej. Kondycję fizyczną, w zależności
od wieku i płci, określa się na podstawie pokonanego dystansu.

Test Coopera organizowany jest w naszej szkole od roku szkolnego 2014/2015
i jest wpisany jako cykliczna impreza. W tym roku szkolnym uczniowie klas
IVe i Vd wzięli czynny udział w ogólnopolskim teście Coopera.
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 WSPIERANIE DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ UKS
SPORT 312
W roku 2012 w Szkole Podstawowej nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny
została utworzona pierwsza klasa sportowa o profilu ogólnorozwojowym
z elementami tenisa ziemnego dla dziewczynek i elementami piłki nożnej dla
chłopców. Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom wszystkich uczniów SP nr
312 i ich rodziców, w 2014 roku został założony Uczniowski Klub Sportowy
SPORT 312. Utworzone w nim zostały dwie sekcje sportowe: piłki nożnej i
tenisa ziemnego . W ramach działań UKS Sport 312 uczniowie klasy sportowej
wzięli udział w organizowanym przez UKS 141 „Mikołajkowym turnieju piłki
nożnej”.

Podczas turnieju można było zweryfikować swoje umiejętności sportowe, a przy
okazji poznać zawodników z innych drużyn Uczniowskich Klubów Sportowych
działających na terenie dzielnicy Praga Południe. W duchu fair play młodzi
kadeci piłki nożnej zdobywali nowe umiejętności, jednocześnie miło i sportowo
spędzając czas wolny.
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 WYSTAWA PT. „DZIEWCZYNA NA MEDAL”

29 września 2015 roku

przypadała 15 rocznica zdobycia przez Kamilę

Skolimowską złotego medalu olimpijskiego w Sydney – z tej okazji fundacja jej
imienia zapraszała wszystkich

na okolicznościową wystawę

w Centrum

Olimpijskim w Warszawie. Ekspozycja pt. „Kamila Skolimowska. Dziewczyna
na medal” poświęcona jest w całości najmłodszej polskiej mistrzyni
olimpijskiej.

Uczniowie naszej szkoły z klasy sportowej – 4f i klasy 5a mogli zobaczyć
między innymi oryginalny złoty medal wywalczony przez Kamę w Sydney czy
puchary zdobyte przez mistrzynię w czasie swojej kariery. Na wystawie nie
zabrakło oczywiście zdjęć Kamili Skolimowskiej oraz licznych pamiątek po
złotej medalistce olimpijskiej.
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 WYSTAWA W MUZEUM SPORTU I TURYSTYKI

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie powstało w 1952 r. Jest to jedno
z najstarszych muzeów tego typu w Europie. Od 5 listopada 2006 r. ma swoją
siedzibę w Centrum Olimpijskim.

Klasa 4f i 5a miały możliwość obejrzenia zbiorów muzeum , które liczą ponad
45 tys. eksponatów – są to muzealia dotyczące głównie sportu polskiego:
medale, żetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe i turystyczne oraz monety,
sztandary, flagi, proporce i emblematy, stroje i sprzęt sportowy, akcesoria
podróżne, plakaty sportowe i turystyczne, dzieła sztuki (rzeźby, malarstwo,
grafika, medale artystyczne, tkanina) o tematyce sportowej, a także zbiory
filatelistyczne i numizmatyczne, 56 tys. fotografii, 16 tys. książek oraz ponad 2
tys. dokumentów i archiwaliów. Kolekcję muzealną uzupełnia dokumentacja
filmowa i dźwiękowa.
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 INNE DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU „ŚLADAMI
MISTRZÓW
 Współpraca z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej - z MOS nr 2 , Gimnazjum
nr 20 , Gimnazjum nr 28, Domem Kultury Orion , Burmistrzem Dzielnicy
Praga Południe;
 publikacja na stronie internetowej wyników zawodów sportowych
(wewnątrzszkolnych, dzielnicowych, warszawskich) i osiągnięć uczniów
SP 312;
 publikacja na stronie szkoły osiągnięć sportowych sławnych sportowców,
np. lekkoatletów Anity Włodarczyk, Piotra Małachowskiego, Tomasza
Majewskiego, Agnieszki Radwańskiej;
 Przeprowadzenie konkursów szkolnych i pozaszkolnych: " Portret Kamili
Skolimowskiej", "Mój projekt stadionu",

"Moja zdrowa kanapka",

"Portret sportowca", "Od Aten do Sydney”, "Z warzywami żyję w
zgodzie...", "Moje Igrzyska Olimpijskie", interpretacja wiersza "Oda do
sportu";
 przeprowadzenie konkursu antynikotynowego pt. „Mamo, Tato nie pal
przy mnie”.
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 W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNO – SPORTOWYCH
UCZNIOWIE PRZEBYWAJĄCY W ŚWIETLICY
ZREALIZOWALI NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

Podczas zajęć rekreacyjno – ruchowych w świetlicy szkolnej na bieżąco
były realizowane wszystkie elementy gier i zabaw ruchowych. Celem zajęć było
promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, kształtowanie i utrwalanie
zachowań prozdrowotnych poprzez wszechstronny rozwój ucznia
kształtowanie

nawyku

uczestnictwa

w

dowolnie

wybranych

oraz
formach

rekreacyjnych.

GRY I ZABAWY NA BOISKU:
- elementy piłki nożnej w grze szkolnej,
- elementy piłki koszykowej w grze szkolnej,
- kometka – podbijanie lotki w dwójkach,
- zabawy ruchowe bieżne, skoczne, rzutne, z mocowaniem, zwinnościowe
i zręcznościowe,
- zespołowe gry rekreacyjno - sportowe, takie jak: „Zbijak”, „Dwa ognie”,
„Ringo”.
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GRY I ZABAWY W ŚWIETLICY:

- elementy gry w tenisa stołowego,
- zabawy ruchowe przy muzyce i dyskotekowe - „Zabawy andrzejkowe”,
- zabawy z „hula hop”,
- rzuty lotkami do celu,
- gra w „Piłkarzyki”,
- gry karambolowe.

W RAMACH GODZIN KN – GRY I ZABAWY SPORTOWE

Są to zajęcia sportowe dla chętnych uczniów uczęszczających do świetlicy
szkolnej. Celem zajęć jest poznanie zasad i przepisów w grach zespołowych ,
współpraca w grupie, przestrzeganie zasad fair play i bezpieczeństwa podczas
rywalizacji indywidualnej i drużynowej.

TURNIEJ „PIŁKARZYKÓW”

W listopadowy deszczowy dzień w sali świetlicowej

odbył się turniej

w „piłkarzyki”. Chłopcy z klas 3c i 3e rozegrali bardzo emocjonujący, można
nawet powiedzieć, że na światowym poziomie, turniej .
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Ale największą zręcznością, celnością i precyzją wykazał się Paweł Chrzan,
zdobywając I miejsce i tym samym wygrał wszystkie spotkania.

Pozostali zwycięzcy turnieju to:

Kuba Dobraczyński – II miejsce
Kacper Zadrożny – III miejsce
Mateusz Iwańczuk – IV miejsce .

Wszystkim uczestnikom turnieju gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy
podczas innych zawodów sportowych.
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 W RAMACH ZAJĘĆ REKREACYJNO – SPORTOWYCH
UCZNIOWIE KLAS I- III ZREALIZOWALI
NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

"SPOTKANIE Z MISTRZEM"

42, 195 km – czyli kod zdrowego stylu życia
Od przeszło 100 lat na ulicach największych miast świata rozgrywane są
masowe biegi uliczne, m.in. na dystansie maratońskim. W maratonach ulicznych
może wziąć udział każdy, kto ma w sobie ducha walki, silną wolę, a przede
wszystkim na co dzień prowadzi zdrowy styl życia i regularnie ćwiczy.
Doskonale wie o tym pan Marcin Dulnik, który o bieganiu zaczął myśleć
stosunkowo niedawno, bo w 2009 roku. Mimo wielu zajęć 9 października
zgodził się podzielić swoją pasją podczas spotkania z uczniami klas I-III.
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Pan Marcin starał się udowodnić dzieciom, że sport to znacznie lepsza przygoda
i rozrywka niż gry komputerowe i świat wirtualny. Wszyscy trzymamy kciuki za
jego starty w kolejnych maratonach i mamy nadzieję, ze swoją pasją zaraził
niejednego ucznia.

A oto tylko najważniejsze trofea naszego Mistrza
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„ ALBUMY I PREZENTACJE MISTRZÓW SPORTU "

W listopadzie uczniowie klasy 3c
formie albumów.

wykonywali

prace plastyczne w

Zadaniem uczniów było wybranie przez siebie swojego ulubionego
sportowca, wykonanie albumu o nim, a następnie zaprezentowanie przed
klasą informacji na temat jego kariery sportowej i osiągnięć. Taki rodzaj
zajęć bardzo podobał się wszystkim dzieciom. Wśród sportowców można
było zobaczyć sylwetki piłkarzy, ale również sportowców innych dyscyplin,
na przykład lekkiej atletyki.

WARSZTATY BALETOWE

Dnia 24 listopada klasa 3e była na warsztatach w Akademii Tańca Etoile.
Uczniowie poznali historię powstania baletu, stroje, w których tańczono kiedyś i
dziś, a także mieli możliwości nauczenia się kilku kroków dzięki współpracy z
profesjonalistką tejże Akademii.
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Było to bardzo ciekawe spotkanie dla naszych uczniów, a podczas zajęć
warsztatowych okazało się, że wiele naszych dzieci jest wszechstronnie
utalentowanych i może w przyszłości będziemy mieć okazje oglądać niektórych
na deskach teatru .

Warsztaty w Akademii Tańca Etoile.

INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY
Dnia 14 listopada przy ul. Paca odbył się integracyjny turniej szachowy.
Reprezentacja SP 312 walczyła bardzo dzielnie, zdobywając następujące
miejsca:
V miejsce Mateusz Iwańczuk z klasy 3e
XV miejsce Bartosz Skiba z klasy 3e
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PLAKATY PROPAGUJĄCE SPORT

Został ogłoszony konkurs na plakat promujący sport. Zadaniem każdej klasy
będzie wykonanie jednego plakatu o tematyce sportowej.
Prace wykorzystane zostaną do dekoracji podczas Dnia Rodzinki i będą
okazją do zaprezentowania zainteresowań sportowych naszych uczniów.

Pozostałe działania z programu „Śladami Mistrzów „ zostaną zrealizowane
w II semestrze 2015 /2016 roku.
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