
XII EDYCJA DNI ZDROWIA POD HASŁEM: 

„O zdrowie należy dbać codziennie” -  21 - 23.03.2017r. 

 
 
 

Dni Zdrowia w naszej szkole to już tradycja. Staramy się dbać o zdrowie zgodnie z maksymą: lepiej zapobiegać niż 
leczyć. Dzieci i młodzież uczestniczyła w konkursach, turniejach, pogadankach, prezentacjach i spotkaniach 
propagujących zdrowy styl życia, aktywność rekreacyjno-sportową oraz zdrowe, ekologiczne odżywianie. 
 
 
 

I  NAUCZANIE ZINTEGROWANE 
 
 
 

Poniedziałek 20 marca 2017 
Uczniowie klas 1-3, rozpoczynając „Dni zdrowia”, pojawili się w szkole przebrani w kolorowe stroje. Tego 
dnia dyskutowali o zdrowym odżywianiu, o tym, co warto jeść, a czego unikać, by mieć  dobrą kondycję i 
zdrowy umysł. Uczniowie zastanawiali się również jak żyć, jak żyć, by być zdrowym i szczęśliwym 
człowiekiem. Chcąc zachęcić innych do zdrowego odżywiania, przygotowali pyszne sałatki, owocowe 
koreczki, warzywne kanapki i inne kolorowe przekąski, którym częstowali kolegów i koleżanki.  
 



Dzień zakończył się w klasowym ogródku, gdzie dzieci zasadziły nowe roślinki w wyjątkowym wydaniu. 
Na oknie klasy pojawiły się niezwykłe ludki z czupryną pełną ziaren, z których wyrosną smaczne i zdrowe 
zioła.  

 
Wtorek 21 marca 
Wyjątkowy dzień dla najmłodszych uczniów naszej szkoły. To właśnie tego jednego dnia w roku, wyruszają 
ulicami Świdnicy, by w głośny i melodyjny sposób powitać wiosnę. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Wydarzenie szczególne, ponieważ uczniowie szykują się do niego przez dłuższy czas, przygotowując 
transparenty, kolorowe kwiaty, wiosenne kreacje i własnoręcznie wykonane instrumenty. 

 Ulicami rozbrzmiewała głośna muzyka, okrzyki i śpiew. Marsz zakończył się w parku szkolnym, gdzie 
porzucono marzannę, symbolizującą pożegnanie zimy, a przywitanie ciepłej wiosny.  
 
 
 
 
 



Nasi pierwszoklasiści przygotowali dla swoich starszych kolegów i koleżanek przedstawienie pt. „Zdrowie 
na wiosnę”, podczas którego zaprezentowali opowieści i zaśpiewali wiosenną piosenkę.  

 
Na zakończenie dnia korytarz szkolny wypełniły niezwykłe prace plastyczne, biorące udział w konkursie 
„Nasz talerz zdrowia” w którym zwyciężyli: 
 I miejsce  2a,  
II miejsce Eliza Derlatka, Maja Druszcz 2b,  
III miejsce    3a 
      



Środa 22 marca 

 
Tego dnia w świetlicy szkolnej rozbrzmiała muzyka, która rozruszała wszystkie dzieci klas młodszych. 
Uczniowie śpiewali nie tylko wiosenne piosenki ale i o zdrowiu, ruchu, było troszkę rapu i disco, ale 
piosenka pt. „Jestem kotem” w wykonaniu Jakuba Osińskiego sprawiła, że salę wypełniła początkowo cisza, 
następnie zaś gromkie brawa. Kolejne miejsca na podium zajęli:  
23 marca 
Nadszedł czas by sprawdzić wiedzę Naszych najmłodszych, gdzie pod okiem Pani Elżbiety Brzezińskiej 
odbył się konkurs pt. „Jestem Eko”. Choć konkurs nie był łatwy, uczniowie wykazali się dużą wiedzą, na 
podium zaś stanęli: 
I miejsce 2a 
II miejsce 2b 
III miejsce 3a i 3b 
 
24 marca piątek 
Wszystko co dobre szybko się kończy. Dni zdrowia żegnamy z zespołem „Łap taniec”, gdzie dzieci 
tanecznym krokiem uczą się choreografii pod okiem specjalistki Barbary Mieszkalskiej. 



https://www.facebook.com/studiomieszkalska/?fref=ts 

 Dzieci wraz z trenerką pokazały jak muzyka i taniec mogą poprawić samopoczucie i zdrowie. Wszystkie 
dzieci miały okazję wziąć udział w warsztatach tanecznych pod okiem Pani Basi i spróbować swoich sił w 

tańcu. 
https://photos.google.com/share/AF1QipPmFzW00aqGPQSW3XUuLO70UI2qBuu6W5KW8TCYZL4Nkq
KiVMhrZ0TaWAzRjLGdcg/photo/AF1QipPVVnYts2C8yxGuWzMuQoQdYHQKDGZepKV64Kqv?key=
Nkk5YzQtR3FsNldRVU02MWJkb0pselJHYmMxWmNB 
Link do całego albumu zdjęć z Dni Zdrowia 
https://goo.gl/photos/s1cV2AvpQUjDf5KK6 

 
 

 
 

II  SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM 
 

Dni Zdrowia rozpoczęliśmy na wesoło ubierając się kolorowo.  Najbardziej oryginalny strój zaprezentował 
Antek Bednarski z kl. 3a przebierając się za klowna . 

 

1. Konkurs „Zdrowej Ortografii”  - SP. 

I msc. – Alicja Kołodziej – kl.IVa 
II msc Daniel Kwaśniak – kl. VIb 
III msc. – Marcel Modelewski – kl.IVa 
 

    Gimnazjum: 
 I miejsce – Paulina Szeląg – kl. IIA 
 II miejsce – Hubert Sawicki – IIIA 
 III miejsce – Marta Woźniak –kl.IIIA 

 



  
 

2.  II edycja Wiosennego Turnieju Gier oraz konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas IV-VI. 
Uczniowie rywalizowali w konkurencjach i grach sportowych: rzuty na czas do kosza, przeciąganie liny i      
gra w palanta, rozwiązywali krzyżówki i zadania  o zdrowiu i ekologii oraz wykonywali plakat o 
tematyce:  zdrowa żywność, aktywność fizyczna, higiena osobista, ochrona środowiska. 
Całą rywalizację wygrała IVb . 
II miejsce – VIb 
III miejsce – Va 
IV miejsce – VIa 
V miejsce – Vb 
VI miejsce – Iva 
Oprócz tego uczniowie mieli przyjemność spotkać i dowiedzieć się o drodze sportowej i zdrowym trybie 
życie trenera personalnego Łukasza Mizery. 
 
 

             

 

  



 

 
 
 
3. „Ruszaj się, bo zardzewiejesz”  - warsztaty taneczne break dance,prowadzący: Maciej Wieczorek -   
studio Tabasco Break Rebels, tancerz w Teatrze Lubuskim. 
 

 
 

4. Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną na torze przeszkód z reprezentantem polski w biegach 

przeszkodowych i survivalowych Rafałem Kaszą. 

   
 

Małgorzata Furmanek 
 


