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Październik 2012 
„Cudaczek Warzywniczek” 

 

Wystawa prac uczniów klas I - III wykonanych z warzyw. 

 



Październik 2012 

„Warzywne Party” - zabawa taneczna dla uczniów klas I - III  

 

Uczniowie klas I – III bawili się podczas „Warzywnego Party ”. 
Szkoła mieniła się kolorami pomarańczowych marchewek     

i innych apetycznych warzyw.  



Październik 2012 

„Warzywne Party” - zabawa taneczna dla uczniów klas I – III 

 

W salach, z uśmiechem na twarzy, dzieci spałaszowały sałatki 
owocowe, szaszłyki warzywne i kanapki przygotowane      

we współpracy z rodzicami. 

 

 



Październik 2012 

DRUGIE ŚNIADANKO 

 

Zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania członkowie Klubu 
Krokus na dwóch przerwach przygotowali dla swoich 

kolegów apetyczne i zdrowe kanapki.  

 



Grudzień 2012 

Turniej Mikołajkowy 

 

Tradycją pilskiej „dwójki” stały się integracyjne spotkania 
uczniów i rodziców klas pierwszych. To sportowe 

wydarzenie miało miejsce również w tym roku. 



Luty 2013 
„Strażnicy zdrowia” – lekcja z sześciolatkami  

 

Sześciolatki miały okazję wysłuchać porad lekarza dotyczących 
tego, jak postępować, aby nie chorować. 

 



Luty 2013 
„Strażnicy zdrowia” – lekcja z sześciolatkami  

 

Przedszkolaki z zaangażowaniem przystąpiły do wykonania 
piramidy żywieniowej, a uczniowie chętnie im pomagali       

w wykonaniu tego zadania. 



Marzec 2013 
Bezpieczny Trzecioklasista 

 
Uczniowie wykazali się wiedzą na temat przepisów o ruchu 

pieszych i rowerzystów, znaków drogowych oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. 

 



Kwiecień 2013 
Turniej wiedzowo - sportowy „Ratujemy i uczymy ratować„ 

 
Uczniowie wykonywali prace plastyczne na temat miejsc, 

 w których udzielana jest pierwsza pomoc. Konkurencja była 
bardzo duża, gdyż wszystkie klasy doskonale radziły sobie     

z zadaniami. 
 



Kwiecień 2013 
Turniej wiedzowo - sportowy „Ratujemy i uczymy ratować„ 

 
Na dodatkowych zajęciach dzieci uczą się zasad udzielania 
pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania 

pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie 
poszkodowanej. Uczniowie ćwiczą na manekinach, które 

otrzymaliśmy od WOŚP. 
 



Kwiecień 2013 
XXXVI Turniej Wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym” 

 
Drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie zajęła drugie 

miejsce i zakwalifikowała się do etapu powiatowego XXXVI 
Turnieju Wiedzy „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”. 

 



Kwiecień 2013 
Dni Kultury Zdrowotnej 

 
Podczas Dni Kultury Zdrowotnej zadaniem uczniów było m.in. 

wykonanie prac plastycznych na podany temat, ułożenie 
przepisów na smaczne i zdrowe śniadanie. 



Kwiecień 2013 
Dni Kultury Zdrowotnej 

 
Dużym zainteresowaniem cieszył się DZIEŃ MARCHEWKI,        
w którym to dominował kolor pomarańczowy w strojach 

uczniów i nauczycieli.  



Kwiecień 2013 
„Nie pal przy mnie, proszę.” 

 
„Nie pal przy mnie, proszę” to myśl przewodnia programu 
antytytoniowego realizowanego w naszej szkole, którego 

celem jest propagowanie i kształtowanie właściwych 
zachowań prozdrowotnych. 



Kwiecień 2013 
„Nie pal przy mnie, proszę.” 

 
Każda drużyna zaprezentowała powitalny okrzyk, 

zagrzewający do walki oraz piosenkę o tematyce zdrowotnej. 
Na zakończenie dzieci odczytały list otwarty do rodziców,        
w którym apelowały o niepalenie tytoniu w ich obecności.  

 



Maj 2013 
Podsumowanie konkursów o bezpieczeństwie 

 
W kwietniu odbyły się dwa konkursy o tematyce 

bezpieczeństwa, których celem było wdrażanie dzieci              
do świadomego i bezpiecznego uczestnictwa w ruchu 

drogowym. 



Maj 2013 
Podsumowanie konkursów o bezpieczeństwie 

 
Uroczyste podsumowanie obu konkursów odbyło się     

6 maja w Szkole Policji. 



Czerwiec 2013 
Spotkanie z policjantem w świetlicy 

 
Zaproszony gość omówił z wychowankami świetlicy 

podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie kąpieli nad 
wodą oraz na drodze. 



Czerwiec 2013 
Spotkanie z policjantem w świetlicy 

 
Dzieci aktywnie uczestniczyły w rozmowie i chętnie 
odpowiadały na pytania zadawane przez policjanta. 



 
 

Ponadto … już kolejny rok braliśmy  udział w programie  
„Owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka”. 
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