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Drodzy Uczniowie!
Spokojnie, spokojnie już jesteś my. Wiemy,
ż e z niecierpliwoś cią czekaliś cie na kolejny numer
naszego szkolnego pisemka. Ale jest coś jeszcze, na co
czekamy… na ferie! Tak, tak, już za kilka dni skoń czą się
zadania domowe i sprawdziany. Nadchodzi czas
beztroski i zabawy! Oby tylko pogoda dopisała, moż e
spadnie ś nieg i w koń cu będzie moż na odkurzyć sanki
i narty. Ale uwaga! Musimy pamiętać o naszym
bezpieczeń stwie podczas zimowych zabaw. Dlatego
właś nie przygotowaliś my dla Was specjalny poradnik.
Znajdziecie w nim między innymi cenne wskazó wki jak
ubrać się w mroź ne dni oraz jak uniknąć poważ nych
kontuzji podczas uprawiania zimowych sportó w. Dla
naszych najmłodszych mamy kolorowanki, któ re
pokazują, w jaki sposó b bezpiecznie korzystać z sanek.
Na poradach nasza gazetka się jednak nie koń czy.
Przygotowaliś my dla Was kolejną częś ć biogra ii
naszego patrona, ciekawostki na każ dy temat, kącik
przyrodniczy, relację z akcji Gó ra Grosza a takż e
opowiadanie o plotkach. Dla tęgich głó w mamy
krzyż ówkę.

Mamy takż e niespodziankę. W naszym pisemku
moż ecie przeczytać prace, któ re wpłynęły na Szkolny
Konkurs Pisarski. Macie okazję zapoznać się z najlepszą
twó rczoś cią. I… uwaga – absolutna nowoś ć, nasza
gazetka otwiera nowy dział dla sportowcó w, a w nim
najś wież sze wiadomoś ci o sukcesach naszych
koszykarek. Nie przegapcie, przeczytajcie!!!
Więcej nie zdradzamy, siadajcie wygodnie i czytajcie
Szkolny Magiel, czyli najlepsze pismo w tej częś ci
kosmosu.
Koło Redakcyjne
Trzeci numer przygotowały:
Agata Pohl, Helena Czapczyk, Daria Modliszewska,
Oliwia Wawrzyniak, Małgorzata Kucharska, Julia
Brzęczek, Wiktoria Garczarek
pod opieką Izabelli Sporakowskiej-Mazur
i Małgorzaty Wolskiej.
Z gazetką wspó łpracuje Natalia Piskorska
i Marta Łapiń ska.

CIĄG DALSZY O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY…
Jó zef Ignacy Kraszewski zawarł
z w i ą z e k

m a ł ż e ń s k i

z Zo ią Woroniczó wną, bratanicą
prymasa Jana Pawła Woronicza. Slub
odbył się 10 czerwca 1838 roku.
W tym samym roku wraz z ż oną osiedlił
się na Wołyniu. Odbył w tym okresie
kilka podró ż y, m.in. do Kijowa i Odessy, któ re
zaowocowały Wspomnieniami Odessy, Jedyssanu
i B u d ż a k u ( 1 8 4 5 – 1 8 4 6 ) . W 1 8 4 6 g o ś c i ł
w Wa r s z a w i e , r o k p ó ź n i e j b y ł n a l e c z e n i u
w Druskiennikach. W 1848 Kraszewski sprzedał Gró dek
i przenió sł się do kolejnej posiadłoś ci – wsi Hubin
(położ onej ró wnież w powiecie łuckim). Stąd, zraż ony
n i e p owo d z e n i a m i g o s p o d a r s k i m i , a z a ra z e m
przymuszony koniecznoś cią kształcenia czwó rki dzieci
(Konstancja, ur. 1839; Jan, ur. 1841; Franciszek, ur. 1843;
Augusta, ur. 1849), przenió sł się w 1853 do Zytomierza,
gdzie mieszkał do 1860, pracując, jako kurator szkolny.
Oliwia Wawrzyniak klasa 6a

CIEKAWOSTKI
Czy wiecie, że…
~ W europejskim rankingu znajomości języka angielskiego
Polska plasuje się najwyżej z krajów słowiańskich.:
1. Szwecja
8. Polska
15. Portugalia
22. Francja
2. Norwegia 9. Węgry
16. Słowacja
23. Turcja
3. Holandia 10.Słowenia 17. Czechy
4.Estonia
11. Belgia
18. Hiszpania
5.Dania
12. Niemcy 19. Ukraina
6. Austria
13. Litwa
20. Rosja
7. Finlandia 14.Szwajcaria 21. Włochy
~ Muzyka może rozwijać ludzkie umysły, działać leczniczo,
tworzyć nastrój, uspokajać lub pobudzać. W dzisiejszych
czasach muzyka może być jednocześnie sztuką, rozrywką
lub lekiem.
~ Adam Mickiewicz stoczył pierwszą w historii bitwę na rymy
z Juliuszem Słowackim.
~ Czy wiesz, co oznacza Twoje imię?
Wiktoria- osoba o tym imieniu jest wszechstronnie
utalentowana, zwłaszcza w dziedzinach humanistycznych.
Jest tolerancyjna, skłonna uznawać racje innych. Posiada
duże umiejętności przystosowania się do nowego otoczenia.
Wiele przebywa na łonie natury
Maria- cechuje ją doskonałość, mistrzostwo i wszelkie
osiągnięcia, daleko wykraczające poza to, co zwykłe i
pospolite. Ma rozwiniętą intuicję. Jest przy tym wnikliwa i
stara się zawsze dotrzeć do istoty problemu. Do życiowych
zadań podchodzi zawsze w sposób perfekcyjny i często
innym ludziom stawia wysokie wymagania. Pomimo to jest
niezwykle opiekuńcza i uczuciowa.
Mikołaj- osoba o tym imieniu jest człowiekiem szlachetnym,
dociekliwym i sprawiedliwym. Jest to człowiek inteligentny,
kulturalny, ale mało elokwentny.
Lubi słuchać muzyki. Popada często w nastrój melancholii.
Często otacza się licznym towarzystwem.
Jakub- jest energiczny, posiada rękę organizatorską. Ceni
sobie towarzystwo. Osoba o tym imieniu to czysta energia,
ale przy tym pełna wdzięku i kultury. Nie wie, czym jest
bezczynność.

Agata Pohl klasa 6a

My się zimy nie boimy, czyli jak
ubierać się w mroźne dni?
Siarczysty mró z i przeszywający wiatr... Jak nie dać się
zimie? Najprostszym sposobem jest odpowiednia
odzież , któ ra będzie nas chroniła przed wyziębieniem.
Przed wyjś ciem z domu powinniś my zadbać o
odpowiednie ubranie. Odzież nie moż e być zbyt obcisła,
by nie tamowała krąż enia krwi. Niezawodną metodą jest
ubió r na tzw. „cebulkę”, czyli założ enie kilku warstw
odzież y, gdzie każ da spełnia swoją funkcję. W ten
s p o s ó b
moż emy zdjąć
l u b z a ł o ż y ć
k o l e j n ą
warstwę, a tym
s a m y m
r e g u l o w a ć
temperaturę i
u n i k n ą ć
wychłodzenia
czy też przegrzania organizmu. A poza tym w dwó ch
cień szych swetrach będzie nam cieplej niż w jednym
grubym. Dlaczego? Między kolejnymi warstwami ubrań
znajduje się powietrze, któ re jest dobrym izolatorem,
chroniącym przed zmarznięciem. Waż ne jest ró wnież
to, by ubranie, któ re zakładamy na mró z, było
nieprzewiewne. Nie moż na zapomnieć o czapce, szaliku,
rękawiczkach i ciepłych skarpetach. Częś ci ciała, któ re
znajdują się najdalej od tułowia są bardzo naraż one na
wychłodzenie, a nawet odmroż enie.
Oliwia Wawrzyniak klasa 6a

Jak się nie połamać - poradnik na ferie
Numery alarmowe:

1. Nie radzimy „saneczkować ” przy ulicy.
2. Nie bądź Schumacher - nie

wjeż dż aj w kamienie na

nieoznakowanych trasach.
3. Jak nie jesteś pewny czy ló d jest wytrzymały, to na niego nie wchodź !
Załoga Titanica też nie wiedziała, ż e tam, gdzie płynęli moż na się
utopić , a na Twoim pogrzebie nie będą grać do koń ca.
4. Naprawdę nie warto siedzieć 3 tygodnie w szpitalu, moż na zrobić
tak, jak mama radzi i założ yć kurtkę.
5. Miło Ci jak dostaniesz ś nież ką w twarz? Inni też za tym nie
przepadają, a szczegó lnie gdy w ś nież ce ukrywa się kamień .
6. Nikt nie chce mieć Cię na sumieniu - zakładaj odblaski!
7. Samochody nie lubią jak się do nich przyczepia kulig, nie ró b im na
złoś ć.
8. Wybieraj bezpieczne miejsca - adrenalina wyzwala ś miech...
psychopaty.
9. Zimą nieznajomi nie są wcale milsi.
10. Gdy jeź dzisz na nartach lub snowboardzie, uważ aj na innych ludzi,
nawet jeś li Tobie nic nie będzie, to ktoś inny będzie musiał zapłacić
odszkodowanie.

Małgorzata Kucharska klasa 6b

Cześ ć dzieciaki! Chciałabym wam opowiedzieć , jak zranić moż e
zwykła plotka. Jestem pewna, ż e każ dy z was spotkał się z podobnym
problemem. Być moż e moja historia otworzy Wam oczy na tę sprawę.

Plotka może bardzo zranić!
- Dzień dobry dzieci, witam was po wakacjach. Mam nadzieję,
ż e porządnie wypoczęliś cie i ż e jesteś cie gotowi na nową porcję nauki
– pani Gruszka, wychowawczyni klasy 5c, powitała swoich ucznió w
na pierwszej lekcji języka angielskiego. - Do naszej klasy dojdzie nowa
uczennica, Małgorzata Tomczak.
Wszyscy spojrzeli na „nową” z zainteresowaniem.
- Małgosiu, przedstaw nam swoje zainteresowania – nauczycielka
uś miechnęła się miło do stojącej obok dziewczynki.
- Mam na imię Małgorzata, ale wszyscy mó wią na mnie Gosia, lubię
pływać i grać w koszykó wkę...- wydukała nieś miało nowa . Na jej buzi
malował się strach. Wyraź nie pró bowała się ukryć wś ró d burzy
miedzianych włosó w.
- Dziękuję ci i myś lę, ż e zajmiesz miejsce obok...- pani Gruszka
rozejrzała się po sali w poszukiwaniu wolnej ławki – Tosi.
Małgosia bardzo powoli osunęła się na krzesło koło koleż anki.
Dzieci obserwowały każ dy jej ruch w ponurym milczeniu. Toś ka
z bardzo niezadowoloną miną odsunęła się na sam skraj stołu.
Nie mogła się doczekać koń ca lekcji.
Gdy tylko zabrzmiał dzwonek, uczniowie na wyś cigi pognali na
boisko. Antosia wraz ze swoimi przyjació łkami - Kaś ką i Magdą
ustawiły się w kolejce do szkolnego sklepiku, gdzie codziennie
kupowały oranż adę w plastikowych kubkach.
- Jakaś dziwna ta nowa - stwierdziła Tosia grzebiąc w kieszeni.
- Kiedy się rozpakowywała, wypadło jej jakieś pudełeczko
z pastylkami. Poza tym jest tak przygnębiona, ż e aż moż na się tym
zarazić ! - krzyknęła spanikowana.
Magda, któ ra była najbardziej lubianą osobą w klasie,
przygładziła swoją nową dż insową spó dniczkę. Nigdy nie miała
przyjació łki ,,na stałe” , bo wolała trochę pobawić się z jedną, a trochę
z drugą. Teraz też była zadowolona, bo codziennie mogła korzystać
z częś ci kieszonkowego Kasi i Toś ki.
- Lepiej tego nie ruszaj, bo nigdy nie wiadomo, jakie ś wiń stwa moż e ze
sobą nosić . Pilnuj by ci nic nie zabrała.
Toś ka wyglądała na zdumioną
- Ona chyba by nic nie ukradła...- wyszeptała niepewnie, chwytając
mimo woli swoją komó rkę.

- Ja bym uważ ała - Magda rozłoż yła ręce.
- Ej, zobaczcie!!! To ta Goś ka!!! - zawołała Kaś ka. - Ucieka ze szkoły!!!
Dziewczyny jak na komendę obró ciły się w kierunku wyjś cia. Faktycznie!
Nowa nerwowo pchnęła drzwi i tyle ją widziały!
- Ja nie mogę! Wiedziałam, ż e z niej niezłe zió łko! - wrzasnęła Magda.Zobaczycie jak Grucha się dowie! Będzie afera!
Od przybycia Małgosi minął miesiąc. Często jej nie było w szkole,
a jeś li już przyszła to tylko na połowę zajęć . Pewnego dnia Gosia
poczęstowała Alicję cukierkiem. Nie umknęło to uwadze Magdy.
Zaczepiła dziewczynę. Ala wyglądała na zdziwioną.
- A niby dlaczego?
Dziewczyna wolno obró ciła słodycz w dłoniach, po czym wyrzuciła
do kosza na ś mieci.
- Bardzo dobrze - pochwaliła ją koleż anka. - Myś lę, ż e Goś ka wyleciała
z poprzedniej szkoły za wagarowanie i zaż ywanie narkotykó w. Moż e być
niebezpieczna. Ala zrobiła wielkie oczy, po czym pobiegła powiadomić
o tej rewelacji swoją siostrę bliź niaczkę...
Trzy lekcje pó ź niej na języku angielskim Kubę rozbolał brzuch.
Kiedy Magda się upewniła, ż e zjadł cukierka od Małgosi, poinformowała
o wszystkim panią wychowawczynię. Wytłumaczyła jej, ż e Goś ka
z poprzedniej szkoły wyleciała z hukiem za chodzenie na wagary
i handlowanie narkotykami. Zeby wszystko było jasne wspomniała
o niestrawnoś ciach Jakuba dodając, ż e to na pewno przez te ś wiń stwa..
Dziewczyna była stuprocentowo pewna, ż e pani Gruszka skrzyczy
Małgosię za wszystko, wezwie do szkoły jej rodzicó w, a moż e nawet
policję. Natomiast anglistka pokręciła głową.
- Gosi tak często nie ma, ponieważ jest alergiczką i regularnie chodzi na
badania. Te pastylki, któ re ze sobą nosi to specjalne leki, a nie groź ne
narkotyki. Chodzi do naszej podstawó wki, ponieważ przeprowadziła się
do tego miasta wraz z rodzicami i tu było jej najbliż ej. Co do bó lu brzucha,
Kuba powiedział, ż e przez przypadek wypił przeterminowane kakao na
ś niadanie, a Gosia milczy, bo jest po prostu nieś miała. Magda zrobiła się
czerwona jak burak. Nie przyszło jej do głowy, ż e tak mogło być .
- Przepraszam.... - jęknęła cichutko
- Nie przepraszaj mnie, tylko Małgosię. Plotka moż e bardzo zranić , więc
należ y uważ ać na to, co się mó wi. - pani Gruszka spojrzała na uczennicę
bystro.
Magda od razu błagała Goś kę o wybaczenie. Dziewczyna nie dała się
długo prosić . Okazało się, ż e wcale nie jest taka zła. Przeciwnie jest bardzo
koleż eń ska i tłumaczy innym matmę, bo jest pod tym względem
utalentowana.
Julia Brzęczek klasa 6a

Konkurs pisarski
Z okazji trzydziestolecia istnienia SP nr 17 ogłoszony został konkurs
literacki. Uczestnicy napisali wiele ciekawych prac mających związek
z naszą szkołą. Nagrodzone zostały trzy najlepsze, któ re
wydrukujemy w kolejnych numerach naszej gazetki. Zwycięzcami są:
Franciszek Nawrocki 4c, Magdalena Kucharska 5b i Natasza Wiktor 5b. W tym
numerze moż ecie zapoznać się z twó rczoś cią Franka:)

NASZA SZKOŁA
Nalega mama, nalega tata,
Chcą ze mnie zrobić słynnego literata.
Konkurs się zbliż a, wiersza nadal brak,
Wszystko wciąż idzie nie tak.
Pisz od serca, radziła mama.
I rada ta skrzydeł mi dodała.
Siedemnastka nasza szkoła,
Któ ra zacnego ma patrona.
To Jó zef Kraszewski,
Ze swych powieś ci najbardziej znany.
Ceniony przez nauczycieli, przez ucznió w lubiany.
Edukacja i wychowanie to naszej szkoły misja,
Cięż ka to praca, rzecz oczywista.
Lecz miło spędzamy w niej czas,
Nauki tu zdobyte nie pó jdą w las.
Piszemy, czytamy i rysujemy,
A na przerwach, jak to dzieci, czasami łobuzujemy.
Choć nieraz trudno nam rano wstać
I wszystkie zadania odrobić na czas.
Gdy kolejny rok szkolny się rozpoczyna
I powraca znany nam gwar,
Każ dy z uś miechem się z każ dym wita
I radoś ć ogarnia nas.
Lecz chyba wszyscy przyznacie mi rację,
Najfajniejsze w szkole są jednak wakacje!
Franek Nawrocki

KĄCIK PRZYRODNICZY
Gepardy
Gepardy-drapież niki z rodziny kotó w. Zamieszkują głó wnie Afrykę. Mogą ż yć
około 20 lat. Ich ubarwienie, czyli ż ółta sierś ć w czarne cętki pomaga
gepardom w kamu lowaniu się i atakowaniu z ukrycia. Prowadzą dzienny
tryb ż ycia. Mają bardzo dobrze rozwinięty wzrok, węch oraz słuch. Gepard
jest najszybszym ssakiem lądowym ś wiata, potra i biec z prędkoś cią ponad
100km/h . To bardzo duż a prędkoś ć. Z reguły gepardy nie atakują ludzi, wolą
zapolować na małe ssaki, ptaki i antylopy.
Czy wiesz że....?
~Gepardy nie potra ią chować pazuró w, co stanowi wyjątek wś ró d kotó w~
~Istnieje gatunek (gepard kró lewski), któ ry zamiast charakterystycznych
niewielkich cętek posiada wielkie czarne plamy~
~Gepardy zaczynają polować w wieku 7 miesięcy~
~Nie wspinają się na drzewa~
~Gepardy potra ią warczeć i syczeć ~

Gepard w biegu.

Samica Geparda
z młodymi.

Gepard Kró lewski ma charakterystyczne
czarne plamy zamiast małych cętek.

Wiktoria Garczarek klasa 6a

Zimowa krzyżówka
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.Dyscyplina sportu polegająca na szybkim zjeź dzie saniami.
2.Roś lina zwiastująca nadejś cie wiosny.
3.Zamarznięta kałuż a, frajda dla dzieci.
4.Zawody dla osó b niepełnosprawnych.
5.Wyprawa na saniach.
6.Ozdoba Karpacza.
7.Miejscowoś ć, w któ rej Polacy wywalczyli dwa złote medale w skokach narciarskich.
8.Biała pora roku.
9.Sprzęt Justyny Kowalczyk.
10.Zimowa stolica narciarzy i turystó w.
11.Ogrzewa nas zimą.
12.Imię najsłynniejszego polskiego panczenisty.
Helena Czapczyk klasa 5b
13.Zimą ma często zamarzniętą ta lę.
14.Imię następcy Adama Małysza.
15.Najważ niejsze podczas zimowych zabaw na ś niegu.

UWAGA!!!
Wszyscy, któ rym uda się poprawnie rozwiązać krzyż ówkę, mają
szansę na zdobycie nagrody. Poprawne hasła wraz z imieniem,
nazwiskiem i klasą należ y nadsyłać do 5 marca na adres mailowy
redakcji: szkolnymagiel17@onet.pl. W temacie wiadomoś ci e-mail
wpisujemy: Zimowa krzyż ówka.
Powodzenia!
Nagrodę za prawidłowe rozwiązanie krzyż ówki z ostatniego numeru
gazetki otrzymała Lidia Goliń ska z klasy 4d. Serdecznie gratulujemy!

Szkolny

Nie lubię tego przedmiotu … czyli czwartoklasiści radzą
Co zrobić, aby przekonać się do nielubianego
przedmiotu lub nauczyciela?
Przeczytaj mój artykuł, a dowiesz się jak to zrobić.
Jeś li nie lubisz nauczyciela wystarczy: zawsze, gdy go widzisz,
uś miechaj się, pomyś l, dlaczego nie lubisz tej osoby np. czy za
to, ż e często robi kartkó wki? Jest na to sposó b: gdy się
pakujesz, przypomnij sobie po prostu, co było na poprzedniej
lekcji, a będziesz mó gł przewidzieć , co moż e być na karkó wce.
Jeż eli i to nie zadziała po prostu się uś miechaj;)
A co jeś li nie lubisz jakiegoś przedmiotu? Oto moja rada:
codziennie poś więć dwadzieś cia minut na jego naukę, ucz się
tak długo, aż pojmiesz, czego nie rozumiesz w tym
przedmiocie. A jeś li nie zadziała? Zwró ć się do nauczyciela na
pewno ci pomoż e.
A co jeż eli nie lubisz i nauczyciela i przedmiotu? To masz
twardy orzech do zgryzienia! A tak na poważ nie to moż esz
zastosować obie powyż sze porady. Mam nadzieję, ż e trochę
Wam pomogłam. Powodzenia.
Daria Modliszewska klasa 4c

Pokoloruj najpiękniej jak potra isz.

* ź ró dło: Internet

Akcja GÓRA GROSZA

W dniach od 24 listopada do 5 grudnia odbyła się
w przedszkolach i szkołach całej Polski (oczywiście w naszej
szkole również) XV edycja akcji GÓRA GROSZA.
Mamy się, czym pochwalić – klasy III-VI zebrały
aż 567, 44 złote!
Warto wiedzieć, że organizatorem akcji jest Towarzystwo
„Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie. Przypomnijmy, że celem
akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się w rodzinach zastępczych, tworzenie
i doﬁnansowywanie rodzinnych domów dziecka, pogotowi
rodzinnych, a także zbieranie pieniędzy dla najbardziej
potrzebujących domów dziecka, które realizują politykę
prorodzinną.
Zebrane pieniądze mają umożliwić dzieciom rozwijanie pasji
i zainteresowań. Tworzenie takiego funduszu uświadamia i
uczy dzieci od najmłodszych lat, że trzeba szanować każdy
pieniądz, nawet, jeśli za 1 grosz nic nie kupisz to zebrany
w dużej ilości może pomóc w realizacji marzeń dzieci
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Mój mały grosiku, nic za ciebie nie kupię
Więc do pudełka „Góra Grosza” cię wrzucę
Tam kolegę znajdziesz nie jednego
I dzięki wam zrealizujemy coś wspaniałego
Pasję, marzenia, zajęcia dodatkowe,
Wszystko by dzieci były zadowolone!!!
Wiktoria Kania, Laura Rok, Oliwia Tupaj klasa 4b
*W naszej szkole Akcją Góra Grosza „dowodzi”

SPORT
Łucznictwo
Łuki znane były ludziom już w staroż ytnoś ci. Z czasem stawały
się coraz bardziej rozwinięte. Dzisiaj najdroż szy łuk kosztuje
ok. 10 tys. złotych, wraz z całym wyposaż eniem.
Częś ci łuku :
a) majdan – częś ć , za któ rą się trzyma. Na nią nakładamy strzałę,
b) ramiona – częś ć u gó ry i u dołu łuku. Na ramiona nakłada się
cięciwę,
c) cięciwa – częś ć , któ ra łączy ramiona łuku. Cięciwa jest
zrobiona z koń skiego włosia i jelit zwierząt,
d) strzała – wykonuje się ją najczęś ciej z karbonu, inaczej
włó kna węglowego. Ma ona trzy lotki, jedna ró ż ni się od dwó ch
pozostałych kolorem.
Łucznictwo jest zapomnianym sportem. Jednym z klubó w
łuczniczych w Poznaniu jest „Klub Sportowy Leś nik”
przy ul. Piastowskiej . Treningi odbywają się przez cały tydzień :
Od poniedziałku do piątku w od godziny 17:00 do zmroku.
W sobotę i niedzielę od godziny 11:00 do zmroku.

Wiktoria Kordylewska
Olga Maruszyńska

klasa 6a

Sportowa siedemnastka
Dnia 25.10.2014 r. odbył się w naszej szkole Turniej
Minikoszykó wki Dziewcząt w ramach Poznań skich Centr
Koszykó wki MUKS Poznań . W zawodach wzięły udział zespoły
z: SP 17, SP 46, SP 51, SP 59, SP 66, SP 78. Celem imprezy było
zachęcenie najmłodszych do podejmowania aktywnoś ci
izycznej oraz popularyzacja koszykó wki.
W pierwszej częś ci zawodó w rywalizacja toczyła się na 10
torach przeszkó d. W drugiej częś ci odbył się konkurs rzutó w
wolnych. Na zakoń czenie imprezy każ da uczestniczka
otrzymała słodki upominek, a Dyrektor MUKS Poznań pani
Renata Klatt wręczyła druż ynom pamiątkowe puchary.
Kolejnoś ć w konkursie rzutó w wolnych:
I miejsce
SP 17
12 celnych rzutów
II miejsce
SP 46, SP 59, SP 66
11 celnych rzutó w
III miejsce
SP 51, SP 78
7 celnych rzutó w

W ramach Poznań skich Centr Koszykó wki pod patronatem
MUKS Poznań 22.11.2014 r. odbył się turniej koszykó wki
dziewcząt z klas IV. Organizatorem imprezy była SP 1
w Kó rniku. Udział wzięło 10 szkó ł podstawowych.
Kolejnoś ć koń cowa:
I miejsce: SP 19
II miejsce: SP 18
III miejsce: SP 1 Kó rnik
IV miejsce: SP 59
V miejsce: SP 17
VI miejsce: SP 7
VII miejsce: SP 46
VIII miejsce: SP 78
IX miejsce: SP 51
X miejsce SP 9
Wyniki meczy:
SP 17 – SP 78 14:6
SP 17 – SP 1 Kó rnik 12:22
SP 17 – SP 19 5:29
SP 17 – SP 9 32:0
Sp 17 – SP 7 16:4
Najlepszą zawodniczką naszego zespołu została wybrana
Natalia Juskowiak.

Dnia 14.12.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 51 odbył się
Turniej Koszykó wki dla dziewcząt z klas IV. W zawodach
udział wzięły reprezentacje szkó ł: SP 9, SP 7, SP 46, SP 51, SP
66, SP 78, SP 1 Kó rnik, SP 17. Nasza druż yna po zaciętym
meczu inałowym uległa SP 1 z Kó rnika 17:10 i zajęła
II miejsce w całym turnieju.
Najlepszą zawodniczką została wybrana Maja Sitek.
Skład naszej druż yny:
Wiktoria Brzeska, Aleksandra Burzyń ska, Marta Głowacka,
Emilia Janowska, Marta Jerzewska, Natalia Juskowiak,
Hanna Kowalska, Maja Sitek, Aleksandra Tomala,
Maja Wojciechowska
Wyniki naszych spotkań :
SP 17 : SP 9
34 : 8
SP 17 : SP 7
24 : 5
SP 17 : SP 51
17 : 5
SP 17: SP 1 Kó rnik 10 : 17
Klasy ikacja koń cowa:
I miejsce
SP 1 Kó rnik
II miejsce
SP 17
III miejsce
SP 78
IV miejsce
SP 51
V miejsce
SP 7
VI miejsce
SP 46
VII miejsce
SP 66
VIII miejsce
SP 9

Natalia Piskorska
nauczyciel wychowania izycznego

