
XI EDYCJA TYGODNIA ZDROWIA POD HASŁEM: 

„Bądź w formie – dbaj o swoje ciało i umysł” - 17-21.03.2016r. 

 
 
 

Tydzień Zdrowia w naszej szkole to już tradycja. Staramy się dbać o zdrowie zgodnie z maksymą: lepiej 
zapobiegać niż leczyć. Wiosnę przywitaliśmy dniami zdrowia, podczas których 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 
 

1.  21 marca najmłodsi uczniowie naszej szkoły powitali wiosnę w marszu wiosennym: „Zdrowo, 
bezpiecznie i radośnie mówimy „Dzień dobry Wiośnie”.  
 

 

 
 
 

2. Potyczki sportowe : „Zdrowo na sportowo”.  
Wśród klas pierwszych zwyciężyła kl. Ia, rywalizacja klas drugich zakończyła się remisem, a klasy  
trzecie występujące w mieszanym składzie zakończyły potyczki sportowe zwycięstwem drużyny „Malin”. 
 

3. „Ruszaj się, bo zardzewiejesz” – zumba dla najmłodszych. 
      Zaprzyjaźnieni instruktorzy z klubu Everest nauczali i zachęcali do tańca zumby uczniów klas 1-3 SP. 
      Maluszki chętnie wzięły udział w warsztatach ukazując swoje taneczne talenty. 
 
 
 



 

 
 
4. „Jedz zdrowo – ubieraj się kolorowo” – dzień owoców i warzyw. 

Najmłodsi uczniowie w pięknych przebraniach zachęcali do zdrowego odżywiania się, spożywania       
warzyw i owoców. 
 

 
 
 

5. Konkurs przyrodniczo-ekologiczny „Dbaj o swoje zdrowie”. 
    Konkurs odbył się  na dwóch poziomach: 

• klasy pierwsze: I msc – Oskar Wilk – 1a 
      II msc – Jowita Walania –1a 
      III msc – Patrycja Olszewska – 1b 

• Klasy 2-3:        I msc – Dominika Bachman – 3b 
      II msc – Alicja Kołodziej – 3a 
      III msc – Oliwia Roźniatowska – 2a 
 

 
 



6. Pogadanka na temat szkodliwości palenia papierosów – realizacja programu profilaktycznego: „ Nie    

pal przy mnie proszę” zakończona wystawą prac plastycznych. 

 
 
 

7. „Zdrowo na zielono”  – zakładanie małych ogródków zielarskich, klasy 1-3 SP. 

    Uczniowie klasy 1a zachęcali pozostałych uczniów do spożywania ziół jako zdrowego dodatku do     

potraw w codziennej diecie. 

 
 
8. Konkurs pod hasłem: „ Piosenka zdrowia Ci doda” dla klas 1-3 SP. 

    Dzieci prezentowały piosenki, wiersze i utwory instrumentalne o tematyce zdrowia. I miejsce wyśpiewały 

Marysia Łotocka i Jowita Walania z kl 1a. 

 

 



9. „Żywa edukacja” – poznajemy owady, warsztaty prowadzone przez Sebastiana Pilichowskiego. Dzieci 
poznały wiele gatunków owadów, ich budowę, czym się żywią, gdzie występują i czy są groźna dla 
otoczenia. Dowiedziały się także do czego potrzebne są owady, jaką ważną rolę spełniają i dlaczego są pod 
ochroną. Miały okazję zobaczyć i dotknąć na żywo wiele owadów takich na przykład jak patyczaki. 
Warsztaty bardzo się dzieciom podobały i pozwoliły łagodniejszym okiem spojrzeć na owady, które 
wcześniej wzbudzały lęk. 
 

 

 
 
 

II  SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

1. Konkurs „Zdrowej Ortografii”. 

I msc. – Eryk Barański – kl.VIa 
II msc – Martyna Rewiako – kl. Va 
III msc. – Jakub Kołodziejczyk – kl.VIb 
 

2. Konkurs na najciekawszą kompozycje bukietu z warzyw i owoców. 
    Najciekawsze i jedyne kompozycje wystawiły klasy : Va i IVb, które zajęły I miejsce. 
 
 

 



3. „Ruszaj się, bo zardzewiejesz”  - Uczymy się zumby. 
   Uczniowie klas IV-VI podobnie jak najmłodsi mieli okazję skorzystać z warsztatów nauki zumby pod 
okiem instruktorów z klubu Funfit. Było dużo wrażeń i dobrej zabawy. 
 

 
 
 
4. I edycja Wiosennego Turnieju Gier oraz konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas IV-VI. 

• W rzutach do kosza na czas najlepsi okazali się: chłopcy i dziewczęta z kl. IVa, dziewczęta z kl. 
Va, chłopcy z kl. Vb oraz dziewczęta z kl.VIb i chłopcy z kl. VIa. 

• W „Dwa ognie” zwycięstwo odniosły klasy: IVa, Vb, VIa. 
• W maratonie kręcenia kółkiem hula-hop najlepsze okazały się Anita Anuszewska i Julka 

Stasiukiewicz z kl. IVb. 
• W meczach piłki nożnej zwycięstwo odnieśli: chłopcy z kl. IVa i dziewczęta z kl. IVb. 
• W przeciąganiu liny najsilniejszymi zostali : chłopcy i dziewczęta z kl. IVa, dziewczęta z kl. Va, 

chłopcy z kl. Vb oraz dziewczęta i chłopcy z kl. VIb. 
• W konkursie o zdrowiu i I pomocy największą wiedzą wykazała se zajmując I msc kl. VIa, II msc 

– kl. VIb, III msc – kl.Va. 
 
 

             

 



 

   
  
 
 

III  GIMNAZJUM 
 

 

1. Konkurs „Zdrowej Ortografii”. 

I msc. – Marta Woźniak– klasa IIA 
II msc. – Wiktoria Pańtak – klasa IA 
III msc. – Piotr Leśniowolski – klasa IIB 
 

2. Powitanie wiosny – najstarsi uczniowie naszej szkoły powitali wiosnę marszem oraz grami, zabawami i 
pieczeniem kiełbasek na bunkrach świdnickich.  
 
3. Warsztaty dla dziewcząt z klas I-III G z zakresu prawidłowego żywienia, kształtowania dobrych 
nawyków żywieniowych, wyboru zdrowych artykułów i profilaktyki chorób związanych z nieprawidłowym 
żywieniem oraz mierzenie składu ciała za pomocą specjalistycznego urządzenia prowadzonych przez 
ekspertów żywieniowych z Natur Hause. 
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