XIII EDYCJA DNI ZDROWIA POD HASŁEM:
„Jesteśmy trendy – stawiamy na zdrowie”- 21 - 23.03.2018r.

Dni Zdrowia w naszej szkole to już tradycja. Dzieci i młodzież w ramach szkoły
promującej zdrowie uczestniczyli w konkursach, turniejach, pogadankach, prezentacjach i
spotkaniach propagujących zdrowy styl życia, aktywność rekreacyjno-sportową oraz zdrowe,
ekologiczne odżywianie. Wszystkie przedsięwzięcia przygotowane zostały z myślą o
profilaktyce i zdobywaniu umiejętności dbania o zdrowie własne i innych.
Każdy dzień wypełniały różne działania mające na celu integrację społeczności szkolnej,
kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom atrakcyjnych
możliwości dokonywania zdrowych wyborów.

Pierwszy Dzień Zdrowia i powitanie wiosny był dniem wyjątkowym.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły wyruszyli 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 i wiosenne kreacje.

III 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, wyścigi rzędów, rozwiązywali krzyżówki i zadania o zdrowiu i
ekologii.
Całą rywalizację wygrała klasa VIa.
II miejsce – Va
III miejsce – IVc
IV miejsce – IVa
V miejsce – Vb
VI miejsce – VIb
VII miejsce – IVb

21 marca, podczas obchodów Pierwszego Dnia Wiosny, odbyło się uroczyste otwarcie Strefy
Relaksu. Uroczystość, w obecności pana wójta Adama Jaskulskiego, pani Arisy Jaz –
zastępcy wójta, dyrektora ING Bank Śląski S.A. w Zielonej Górze – Michała Wojdy oraz
wolontariuszy Fundacji ING Dzieciom, poprowadziła pani dyrektor Liliana Reimann. Po
przecięciu wstęgi i rozstrzygnięciu konkursów na makietę oraz rysunek „Banku Przyszłości”
uczniowie mogli relaksować się na kanapach i rozkoszować smakiem przepysznych ciast
przygotowanych na tę okazję przez rodziców.
Otwarciu Strefy Relaksu towarzyszyły zajęcia przygotowane przez wolontariuszy Banku
ING: czytanie bajek dla dzieci młodszych w towarzystwie Lwa Leona, pogadanka
o oszczędzaniu oraz bardzo emocjonująca gra – Giełda.

Drugi Dzień Zdrowia. Tego dnia dyskutowaliśmy o zdrowym odżywianiu, o tym, co
warto jeść, a czego unikać, by mieć dobrą kondycję i zdrowy umysł. Uczniowie zastanawiali
się również, jak żyć, by być zdrowym i szczęśliwym człowiekiem. Chcąc zachęcić innych do
zdrowego odżywiania, klasy 1 – 3 SP przygotowały kiermasz: „Pod warzywkiem” – pyszne
sałatki, owocowe koreczki, warzywne kanapki i inne kolorowe przekąski, którymi częstowali
kolegów i koleżanki.

Zdrowolandia: „Dwa słówka na temat zdrówka” – klasy IV – VI występowały i
prezentowały na sali gimnastycznej wiersze o tematyce zdrowia. Najbardziej spodobał się
występ klasy IVb, która zajęła I miejsce.
II miejsce – IVa
III miejsce - VIa

Odbył się również plebiscyt na najbardziej kulturalnego ucznia i uczennicę szkoły.
W głosowaniu ogólnoszkolnym uczniowie, którzy zdobyli najwięcej głosów, uzyskali
miano najbardziej kulturalnego ucznia/uczennicy:
1. Karol Mirski – kl. 1.
2. Ewa Kołodziej – kl. 2.
3. Dawid Kruszona – kl. IVa.
4. Julia Stasiukiewicz – kl. VIb.
5. Maria Kostrzewa –kl. VIIa.
6. Przemysław Misiura – kl. IIA.

Trzeci Dzień Zdrowia. To dzień profilaktyki – odbyły się warsztaty z udzielania
pierwszej pomocy dla klas 1 – 3 SP i IV – V SP, które przeprowadzili: pielęgniarka szkolna
Laura Kostrzewa i Dominik Strzelczyk z Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy.
Uczniowie wykazywali się bardzo dobrą podstawową wiedzą – wiedzieli, jak wezwać pomoc
do osoby poszkodowanej i jak zabezpieczyć miejsce wypadku. Uczyli się wykonywać
pozycję bezpieczną oraz resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach.

Konkurs sportowo-ekologiczny „Jestem Eko” – dla klas 1-3 SP.
Najmłodsi, oprócz rywalizacji sportowej, uczyli się, jak prawidłowo segregować śmieci.
Na zakończenie Dni Zdrowia rozstrzygnięty został konkurs na dekorację klasy – „Wiosna –
zdrowa i kolorowa”. Komisja miała nie lada dylemat, gdyż wszystkie gabinety były pięknie
udekorowane. Ostatecznie przyznano dwa I miejsca – dla klas 1 i 3a. II miejsce zajęła klasa
VIIa, a III miejsce przypadło klasie 3b.

Wszystkim uczniom, nauczycielom dziękujemy za dobrą zabawę i zaangażowanie podczas
Dni Zdrowia.

Zespół do spraw promocji zdrowia i Samorząd Uczniowski

