
III Edycja Gry Miejskiej z Pazurem 

„Detektywi przyrody” 
15.05.2015r. o godzinie 10.00 rozpoczęła się III Edycja Gry Miejskiej z Pazurem, 

jej głównym organizatorem było Gimnazjum nr 24 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu. 

Do startu w zawodach, które odbywały się na terenie Parku im. Jana Kasprowicza 

i w ogrodach Gimnazjum nr 24 i Klasztoru Ojców Franciszkanów, nasza szkoła zgłosiła dwie 

reprezentacje:  

1. Szkoła Podstawowa nr 93 I pod opieką Joanny Wysockiej, w jej skład wchodzili 

następujący uczniowie: Natalia Kalinowska, Dominika Szechner, Klaudia Czyżewska, Michał 

Maokowski oraz Patryk Wieczorek. 

 
2. Szkoła Podstawowa nr 93 II pod opieką Adriana Gieraka, w skład której weszli uczniowie: 

Marianna Nadorożna, Weronika Górecka, Julia Wikieł oraz Wojciech Janczara. 

 
 

 

    Do rywalizacji przystąpiło 10 reprezentacji z różnych szkół podstawowych. W trakcie gry 

drużyny przemierzały wyznaczoną trasę, lokalizowały stanowiska w terenie, posługując się 



przygotowanymi mapkami parków i ogrodów, oraz wykonywały i rozwiązywały zagadki 

związane z tematami gry: Owady na naszym skwerze, One wymarły, a my nie musimy, Woda 

w naszej rzece - straszne przygody kropelki wody, Czy najgrubsze znaczy najstarsze?, 

Czy mieszkasz w ekologicznym domu?, Zioła - lek na wszystko?, Spotkanie z czarownicą, 

Stragan ze zdrową żywnością. 

 

   
 

 
 

    Na przygotowanych dziesięciu stanowiskach uczniowie wykonywali różnego rodzaju 

zadania, za każde z nich zdobywając punkty, które składały się na wynik koocowy całego 

zespołu. Wymagało to od uczestników nie tylko wiedzy z zakresu przyrody, ale również 

sprytu, odwagi, talentu plastycznego, umiejętności kreatywnego i twórczego myślenia oraz 

współpracy w grupie. Na zaliczenie wszystkich konkurencji zawodnicy mieli równe 3 godziny 

- od 10.20 do 13.20. Uroczyste zakooczenie odbywało się na terenie Gimnazjum nr 24, gdzie 

po podsumowaniu wyników z kart startowych ogłoszono wyniki i nagrodzono zwycięzców. 



 
 

    Reprezentujące naszą szkołę zespoły zdominowały zawody, zajmując dwa pierwsze 

miejsca! Zespół II wyprzedził minimalną różnicą punktów zespół I. Należy dodad, 

że obroniliśmy tytuł z zeszłorocznej edycji Gry Miejskiej z Pazurem „Śladami Tadeusza 

Kościuszki” i planujemy wygrad zawody w kolejnej edycji.  

 

 



 
 

Wszystkim uczestnikom zawodów serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że nasi uczniowie 

odnieśli sukces.  

 
 

Nauczyciele wychowania fizycznego 

Adrian Gierak, Joanna Wysocka 


