
Osiągnięcia sportowe uczniów 2011/2012 - Szkoła Podstawowa im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

  

CHŁOPCY
•    Biegi „Brzegami Raduni” (Sarni Dwór).
Filip Skierka w kat. klas I- II zajął II miejsce.
Szymon Bluhm w kat. klas III-IV zajął V miejsce.
Mikołaj Wencel w kat. klas V-VI zajął IV miejsce.
•    II Ogólnopolski turniej piłki nożnej na orliku „O puchar premiera Donalda Tuska”
      Na szczeblu gminnym:
      klasy IV-V -   III miejsce
      klasy VI + 4 absolwentów szkoły, obecnie I gimnazjum – III miejsce (Somonino).
•    Gminne sztafetowe biegi przełajowe- I miejsce (Połęczyno).
•    Powiatowe sztafetowe biegi przełajowe- IV miejsce (Miechucino).
•    Gminna piłka halowa szkół wiejskich- I miejsce (Goręczyno).
•    Powiatowa piłka halowa szkół wiejskich- VII miejsce (Stężyca).
•    Gminne rozgrywki w unihokeja- I miejsce (Goręczyno).
•    Powiatowe zawody w unihokeja- II miejsce (Stężyca).
•    Gminne zawody w tenisie stołowym- I miejsce (Goręczyno).
•    Powiatowe zawody w tenisie stołowym- III miejsce (Miechucino).
Chłopcy grali w składzie: Szymon Kotłowski i Kacper Czoska oraz rezerwowy 
Mikołaj Wencel.

  

DZIEWCZYNY
•    Biegi „Brzegami Raduni” – (Sarni Dwór)
Sandra Klasa w kat. klas I-II  zajęła VIII miejsce.
•    Ogólnopolski turniej piłki nożnej na orliku „O puchar premiera Donalda Tuska”
      Na szczeblu gminnym:
      klasy IV-V – II miejsce
      oraz II drużyna – V miejsce  
      klasy VI + 4 absolwentki szkoły, obecnie I gimnazjum- V miejsce (Somonino).

  

•    Gminne sztafetowe biegi przełajowe- II miejsce (Połęczyno).
•    Gminne rozgrywki w unihokeja- III miejsce (Goręczyno).
•    Gminne zawody w tenisie stołowym- II miejsce (Goręczyno).
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W listopadzie odbyły się również Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym. Turniej ten  był cieszył
się dużym zainteresowaniem. Każdy mecz był bardzo zacięty jednakże faworyci nie zawiedli i
zwyciężyli. Łącznie udział wzięło 38 uczniów i uczennic. Wyłoniono 3 zwycięzców spośród
chłopców jak i dziewcząt, którzy później reprezentowali naszą szkołę na zawodach gminnych w
Goręczynie.  

  

CHŁOPCY
I.    SZYMON KOTŁOWSKI
II.    KACPER CZOSKA
III.     MIKOŁAJ WENCEL

  

DZIEWCZYNY
I.    KAROLINA CYMERMAN
II.    KLAUDIA SERKOWSKA
III.    NATALIA PLICHTA
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