
Prezentacja działań w roku szkolnym 2013/2014 
 podjętych przez   

Szkołę Podstawową nr 2  
im. Olimpijczyków Polskich w Pile  

należącą do Wielkopolskiej Sieci Szkół  
Promujących Zdrowie  

 

  



Październik 2013 

„Warzywne Cudeńka” 
Dzieci wykonały na zajęciach kukiełki z warzyw. 

Najpiękniejsze zostały zaprezentowane na wystawie  

i wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy. 

 



Październik 2013 

„Dyskoteka Pana Warzywko” -  

zabawa taneczna dla uczniów klas I - III  
W czasie zabawy uczniowie wzięli udział w licznych zabawach i konkursach.  

Dzieci bawiła Pani Warzywko, która przygotowała dla uczestników liczne atrakcje             
i niespodzianki. Każdy miał przypięty do stroju kotylion. 



Październik 2013 

„Dyskoteka Pana Warzywko” - zabawa taneczna dla uczniów 
klas I – III 

W salach lekcyjnych rodzice uczniów przygotowali zdrowy poczęstunek,  
na który składały się warzywne i owocowe sałatki, soki, koktajle               

oraz kolorowe kanapki.  

Zdrowe dania smakowały dzieciom wyjątkowo. 

 

 



 
Październik 2013 

 Wycieczka edukacyjna „Jesień w polu i zagrodzie”  
dla uczniów klas II  

Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły pokazy tradycyjnych zajęć 
wiejskich: wyrobu masła, smażenia powideł śliwkowych, produkcji kawy zbożowej, 

mielenia ziarna na żarnach, suszenia owoców i różnych ziół leczniczych, kiszenia 
kapusty oraz obróbki lnu. Odbyła się także degustacja wafli  z powidłami. 

 



Cały rok szkolny 2013/2014 
„Roztańczone Przerwy”  

Przez cały rok szkolny w naszej szkole odbywały się przerwy z tańcem. 
Przy mocnych, żywych i skocznych rytmach dzieci mogły spożytkować 

swoją nieograniczoną energię.   

 



Grudzień 2013 
„Turniej Mikołajkowy” 

Uczniowie klas pierwszych i ich rodzice wzięli udział we wspaniałej , 
integracyjnej imprezie sportowo-rekreacyjnej. Celem imprezy było 

rozwijanie umiejętności ruchowych i podniesienie sprawności fizycznej 
oraz integracja uczniów z rodzicami. 



Cały rok szkolny 2013/2014  
W ramach realizacji programu „WF z Klasą” odbywały się w naszej szkole         
na długich przerwach zawody w przeciąganiu liny dla uczniów klas IV-VI. 

 



 
 

 Marzec 2014  
W bibliotece szkolnej gościł pan Ryszard Grześkowiak - podróżnik 

rowerowy. Przeprowadził on cykl zajęć dla uczniów klas piątych na temat    
„Aktywni i bezpieczni na rowerze”. Podczas spotkania z uczniami 
opowiadał o swoich podróżach, prezentował zdjęcia, slajdy i filmiki          

oraz zachęcał do  aktywnego spędzania czasu. 
 



Styczeń 2014 
Konkurs plastyczny „Czysty, wesoły chodzę do szkoły” 

Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez firmę Rossmann. Zadaniem dzieci było 

wykonanie dowolnej pracy plastycznej poświęconej tematyce higieny 
osobistej. Nagrody otrzymało 72 uczniów  naszej szkoły. 



Kwiecień 2014 
Festyn sportowo-rekreacyjny „Nie pal przy mnie, proszę” 

Uczniowie klas drugich i ich rodzice wzięli udział w festynie 
zorganizowanym we współpracy z PSSE w Pile. Uczestnicy brali udział    

w potyczkach sportowych na wesoło. 
 



 
 

 Kwiecień 2014  
Festyn sportowo-rekreacyjny „Nie pal przy mnie, proszę” 
Podczas festynu przedstawiciele klas wykonywali plakaty promujące 

zdrowy styl życia oraz owocowo-warzywne szaszłyki. 

 
 



Kwiecień 2014 
Tydzień Kultury Zdrowotnej 

 Zadaniem uczniów było między innymi wykonanie prac plastycznych              
na podany temat, ułożenie przepisów na smaczne i zdrowe śniadanie, 

wykonanie pysznych sałatek, kanapek i owocowych szaszłyków.  



Kwiecień 2014 
Tydzień Kultury Zdrowotnej 

Dużym zainteresowaniem cieszył się „Dzień Marchewki”. Uczniowie 
układali dowcipne rymowanki na temat tego smacznego warzywa 

oraz wykonywali prace plastyczne „Marchewkowe Stworki”.  



 
 
 

 Cały rok szkolny 2013/2014  
Projekt Muuvit – „Ruszaj się z Klasą” 

Program miał na celu motywować dzieci w wieku szkolnym do większej aktywności 
fizycznej. Poprzez udział w wesołej przygodzie dzieci miały  poznać efekty 

aktywnego trybu życia. 
 
 
 



 
 

Maj 2014  
II Integracyjny Turniej Gier i Zabaw 

 Przedszkoli Osiedla Zamoście 
 Turniej przeprowadzono w trzech etapach: etap I - konkurs dla rodziców, 
etap II - część wiedzowa, etap III - część sportowa, na sali gimnastycznej 

naszej szkoły. Imprezę uświetniły występy zespołu tanecznego. 

 
 



Maj 2014  
„ Rajd Turystyczny z okazji 25- lecia Szkół Jadwiżyńskich” 

 W rajdzie wzięło udział 40 uczniów naszej szkoły. Po drodze uczestnicy rajdu 

zatrzymali się w Leszkowie. Na mecie w Kalinie  brali udział w grach                                  
i zabawach zręcznościowych. Na zakończenie piekli kiełbaski na ognisku. 

 



Cały rok szkolny 2013/2014  
Program edukacyjny – „Trzymaj Formę” 

Celem programu była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych 
nawyków wśród młodzieży szkolnej.  

Podczas lekcji wychowawczych uczniowie wykonali pyszne, zdrowe  i kolorowe 
kanapki, którymi  częstowali swoich rówieśników. 

 



 
 
 

Kwiecień 2014 
I miejsce w Miejskim Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym 
Trzecioklasiści uczestniczyli  w III Miejskim Konkursie Przyrodniczo - 

Ekologicznym „Przyjaciele przyrody”.  
Tematem przewodnim trzeciej edycji była energia odnawialna.  

 
 
 



 
Maj 2014 

 Konkurs plastyczno-ekologiczny  
 „Rowerowo – recyklingowo” 

Intencją  konkursu było propagowanie idei proekologicznego stylu życia,  
zasad prawidłowej segregacji odpadów, zwiększenie poziomu świadomości 

ekologicznej, a także twórcze wykorzystanie odpadów jako tworzywa 
artystycznego. Prace były bardzo efektowne i oryginalne. 

 
 



Maj 2014  
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka 

W  czasie festynu uczniowie wraz ze swoimi rodzicami  zaliczali 
różne konkurencje sportowe, brali udział w rozgrywkach 

siatkarskich, oglądali pokaz talentów, motocykli, sprzętu gaśniczego 
i policyjnego. Każda klasa przygotowała kawiarenkę. 

 



 
 

Czerwiec 2014 
 VI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych 

 Uczniowie naszej szkoły  mieli okazję przyglądać się pokazom 

organizowanym przez policję. W programie między innymi były: działania 
pododdziału zwartego policji, pokaz sprzętu  i wyposażenia policyjnego 

oraz straży pożarnej. Najbardziej spodobał się dzieciom „pozorowany atak 
bombowy”. 

 
 



 
 Cały rok szkolny 2013/2014  

Programy: „Owoce w szkole” i „Szklanka mleka” 
W trosce o zdrowie naszych uczniów już po raz kolejny  braliśmy  udział       

w programach zdrowotnych. 

 



Priorytety działań prozdrowotnych realizowanych  
w roku szkolnym 2014/2015  w naszej placówce:  

• Promowanie i kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania 

 

 

 
 

 

• Ograniczenie nadmiernego hałasu w szkole 

 

 


