
XIV Edycja Dni Zdrowia pod hasłem: 

„Dbać o zdrowie ważna sprawa, więc korzystaj z tego prawa” 

 
 

 Dni Zdrowia w naszej szkole to już tradycja. Staramy się dbać o zdrowie zgodnie z 
maksymą: lepiej zapobiegać, niż leczyć. Głównym celem tegorocznych Dni Zdrowia było 
eliminowanie niewłaściwych nawyków odżywiania wśród młodych ludzi oraz zmotywowanie ich 
do aktywności ruchowej. Dzieci i młodzież w ramach szkoły promującej zdrowie uczestniczyła 
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, stworzenie uczniom atrakcyjnych możliwości 
dokonywania zdrowych wyborów oraz dobrą zabawę. 
 

Pierwszy dzień zdrowia.  

Na godzinach  z wychowawcą 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. 

Odbyły się warsztaty taneczne z  zaprzyjaźnioną Szkołą Tańca Hajdasz dla 
klas 4 – 5 i 1-3. Instruktorki nauczały i pokazały jak muzyka i taniec mogą poprawić 
samopoczucie oraz zdrowie. Zachęcały do tańca, a uczniowie chętnie wzięli udział, ukazując 
swoje taneczne talenty. 

 Starsze klasy miały możliwość sprawdzenia swojej sprawności fizycznej na 
torze przeszkód z reprezentantem Polski w biegach przeszkodowych i survivalowych, z 
Radnym Zielonej Góry – Rafałem Kaszą. 
 



Warsztaty Edukacyjne dla klas 8 – 3G pt. „Hazard? Nie dziękuje”, przeprowadzone przez 
pracownice I Urzędu Skarbowego. 
 
 

Drugi dzień zdrowia. 

21 marca był dniem wyjątkowym. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
powitali wiosnę w marszu wiosennym: „Zdrowo, bezpiecznie i radośnie mówimy „Dzień 
dobry Wiośnie”.  
Wydarzenie szczególne, ponieważ uczniowie z pięknymi kwiatami, kolorowymi 
transparentami odwiedziły wójta Krzysztofa Stefańskiego, który przygotował dla nich 
upominki. Dzieci miały również możliwość zwiedzić urząd gminy.  
 
 
 

   Chcąc zachęcić innych do zdrowego odżywiania klasy 
1-3 SP przygotowały pokaz owocowo – warzywnych cudaczków - pysznych, kolorowych 
przekąsek  jako alternatywy dla chipsów i słodkich batonów.  
 
  
 

 

IV edycja Wiosennego Turnieju Sportowego o Puchar Wiosny. 
Uczniowie klas 4 i 5 rywalizowali w konkurencjach sportowych: przeciąganiu liny, 
wyścigach rzędów, rozwiązywaniu krzyżówek. 
Rywalizację i puchar wygrała klasa  5 c. 
II miejsce – 4 a 
III miejsce – 5 a 
IV miejsce – 4 b 
V miejsce – 5 b 
Turniej tenisa stołowego klas 7 wygrała klasa 7 b. 
 



 Najstarsi uczniowie mieli przyjemność spotkać się z trenerem 
personalnym i Mistrzem Polski w kulturystyce. Łukasza Mizera opowiedział o swojej 
drodze sportowej, a także zachęcił do aktywnego i zdrowego trybu życia. Uczniowie klas 
starszych  mogli sprawdzić się w czasie treningu, a także poznać prawidłowe sposoby 
wykonywania ćwiczeń siłowych.  
 
Konkurs wiedzy o zdrowiu i sporcie: „Milionerzy” odbył się dla klasy 6, wygrała go 6a. 
 

 Pokaz mody zdrowej i ekologicznej – prezentacja strojów klas 1 – 3  SP 
oraz 4 -7 SP. Klasy prezentowały zrobione przez siebie stroje o tematyce zdrowia i 
ekologii. Najbardziej spodobał się występ klas: 1b, 1a, 2 oraz 4b, 4a, 5a. 
 
 
 

 

Trzeci dzień zdrowia.  
 

    Konkurs sportowo-ekologiczny „Jestem Eko” – dla klas 1-3 SP  

Najmłodsi oprócz rywalizacji sportowej  uczyli się jak prawidłowo segregować śmieci. 
 

   Na zakończenie dni zdrowia odbył się  konkurs zdrowej ortografii dla klas 
4 -6 oraz 7 – 8 i III G. Najlepszymi okazali się:  

1. Alicja Kołodziej z kl. 6a, Oliwia Olszewska z kl. 7a. 
2. Zuzanna Kościńska z kl. 5c, Krzysztof Kromski z kl. 3AG. 
3. Aida Aławerdian z kl. 6a, Jakub Makowski z kl. 5c oraz Ola Głowacka z kl. 7a. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Podczas zebrania z rodzicami:  

„Lepiej zapobiegać niż leczyć”  

 

1. Realizacja programu „Trzymaj formę” dla rodziców, wywiadówka 

profilaktyczna – zasady zdrowego żywienia, aktywność fizyczna na co dzień. 

2. Prezentacja działań uczniów w ramach Szkoły Promującej Zdrowie. 

 
  
  
 
 

 

 

Wszystkim uczniom oraz nauczycielom dziękujemy za dobrą zabawę i zaangażowanie 
podczas dni zdrowia.  

 
 

 

 

 

 

Zespół do spraw promocji zdrowia w szkole 

 

 

                                             Link do zdjęć: https://photos.app.goo.gl/So4VkMvGoW4DfjVd9 


