Prześliczny plakat Władka

Pogoda nie rozzpieszczała, ale
e nie wystraszyło to szkolnych organizatorów
o
i Błękitnych.

Uzależnia
a mnie tylko
o sport - CIK
KLO z Koperrasem * 14.0
09.2017
"Uzzależnia mnie tylko sport"" - w myśl teg
go hasła młod
dzież z CIKL
LO PTTK Kon
nin
i nie tyylko, wespół w zespół z młodzieżą
m
z "Koperasa" wsiadła
w
na je
ednoślady
obiera
ając kierunekk: wieża wido
okowa w Pap
protni. Trochę padało, że o wietrze już
nie wsspomnę, ale dla aktywnych to żaden problem. Fajjnie być młod
dym - dodał
Władyysław Wojtule
ewicz.
Joann
na Kucal Dzię
ękujemy Wła
adkowi i dzielnej drużynie
e Ciklo za po
omoc. Bez wa
as
nie byyło by tak cud
downej rowe
erowej atmossfery.
Władyysław Wojtule
ewicz Oj tam
m,oj tam
Po
oniżej relacja oficjalna.

Kto
oś musi kierowa
ać: Paweł i Jare
ek

:))

http://w
www.kopernik.ko
onin.pl/index.php
p/573-dni-promo
ocji-zdrowia-uza
aleznia-mnie-tylko-sport

DNI PROMOCJI
P
Z
ZDROWIA
„U
Uzależnia mnie
m
tylko sp
port”
W dniach 14 i 15
5 września odbyły
o
się w szkole dni promocji zdrowia.
z
Celem
projek
ktu było prromowanie aktywnego
o wypoczyn
nku oraz zd
drowego sttylu
życia wśród mło
odzieży. W dwudniowym
d
m projekcie
e wzięło udz
ział ponad 300
3
uczniów „Kopera
asa”.
Czwartek to rajd
d rowerowy do Paprottni na Wierrzę! (pisown
nia oryginalna)
Widokkową pod ha
asłem „Rowe
er sposobem
m na poznan
nie Świata”. Trasa i tem
mpo
były dostosowane
d
e do indywid
dualnych mo
ożliwości uczzestników. W rajdzie wzięła
równie
eż udział gru
upa rowerzysstów z „Ciklo”” - PTTK Ko
onin.
Piątekk to trening ZumbyZ
„Rusz się bo zard
dzewiejesz”, prowadzony
y prze Pana
Krzyszztofa Lewandowskiego z Klubu TROPICANA oraz uczennicę naszej szko
oły
Klaudię Bandowskką.
Organ
nizatorami akkcji byli naucczyciele wych
howania fizyccznego: Anna Gągorowsska,
Joann
na Kucal orazz Jarosław Wertlewski.
W
Zdjęcia
a: Władysław Wo
ojtulewicz

W
Wacław uwielbian
ny przez kobietyy

Niestraszzny wiatr, kiedy prowadzi Joann
na Kucal

Op
pracowanie: W. Gruszczyńska

Wierzą
ą w zdobycie wieży, czy nie wie
erzą?

Tradycyjne zdjęcie
z
startowe
e na schodach szkolnych.
s

Pod wiatr dzielni cykliści wrócili do Ko
onina
wiązali rajd na Bulwarze Konińsskim.
i rozw
Brawa dla
a młodzieży spę
ędzającej czas w ruchu
w miłej i sportow
wej atmosferze.

