Program Festynu rodzinnego 1.06.2018 r. klasy IV-VI szkoły podstawowej w ramach obchodów 100-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
8:45 Rozpoczęcie festynu i Uroczyste sadzenie dębu niepodległości z udziałem pocztu sztandarowego i wszystkich uczestników festynu, taniec poloneza
( teren przed szkoła) odpowiedzialny Samorząd uczniowski SP I G) – p. A. Kozieł i p. E. Wiącek i p. S. Szwargoliński. Zbiórka uczestników o godz. 8.40 na boisku wielofunkcyjnym i trawiastym.
Godzina

Korytarz na
parterze

Poranek poetycki
Zespół
nauczycieli
j. obcych
p. U. Zarzycka
( udział klas
IV-VII SP
i II-III G.
(zainteresowani).

9:009:30

9:3010:00

10:0010:30

10:3011:00

Kl. IV – VI SP
Film
„Zimorodek”
Klasy III a,b,c,d
SP

Punkt
edukacyjny
Obozowisko
powstańcze
grupy
rekonstrukcyjnej
/projekt
edukacyjny/

Edukacja
wczesnoszkolna

Edukacja
wczesnoszkolna

Bicie rekordu
szkoły
/najdłuższy
łańcuch
białoczerwony/

Kl. IV – VI SP
Film
„Zimorodek”

11:3012:00

Posiłek
pobierany ze
stołówki szkolnej

Pokazy
Wozów
bojowych
WOTK

Pokazy
pracy
policji

Pokazy
strażackie

Pokazy
tematyczne
uczniów/
projekty
edukacyjne

Pokazy
tematyczne
uczniów/
projekty
edukacyjne

Rywalizacja
sportowa klas
IV – VI SP
/punkty
sprawnościowe
boisko i teren
przy szkole/

Rywalizacja
sportowa klas
VII SP, II i III
gimnazjum
/sala
gimnastyczna,
boisko/

IV a,b

Zabawy
prowadzone
przez
Laboratorium
turystyki
/zamki i
zabawy z
animatorem/

Kiermasz
książek w
bibliotece
szkolnej/
Punkt
filatelistyczny/
zajęcia
Gminnej
Biblioteki
Publicznej

Klasy I i II SP

1. Kiermasz w
bibliotece szkolnej
dla dorosłych i dla
dzieci w bibliotece
2. Wystawa
rękodzieła
p. A. Bogaczewicz
3. Zagadki
filatelistyczne z
nagrodami

Edukacja
wczesnoszkolna

Edukacja
wczesnoszkolna

Edukacja
wczesnoszkolna

Kl. IV a,b,c,d – gr.I
Kl. V a,b – gr.II
Kl. VI a,b,c, – gr.III
( 3 punkty
edukacyjne a
przemian po 10
minut)

Kl. VII a,b SP – gr.I
Kl. II a,b G– gr.II
Kl. III a,b,c G – gr.III
( 3 punkty edukacyjne na przemian po 10 -15
minut)

Kl. IV a,b,c,d – gr.I
Kl. V a,b – gr.II
Kl. VI a,b,c, – gr.III
( 3 punkty edukacyjne na przemian po 10
minut)
Kl. VII a,b SP – gr.I
Kl. II a,b G– gr.II
Kl. III a,b,c G – gr.III
( 3 punkty
edukacyjne a
przemian po 10 -15
minut)

Punkt
ekologiczny
Koło
Łowieckie
Lis
Film
edukacyjny
„Zimorodek”

Edukacja wczesnoszkolna

Przedstawienie:
„Bajka o rybaku i
złotej rybce”
p. I. Samsel
( oddziały
przedszkolne)

11:0011:30

11:3012:30

Aktywności
wspólne klas
/latawce,
wyk.
łańcuchów
białoczerwonych

Bicie rekordu
szkoły
Delegacje klas
- przedszkolaki,
- edukacja
wczesnoszkolna,
- IV – VI SP
Koordynator:
p. M. Wójcik

Wystawa roślin
leczniczych
/korytarz na
parterze/

IV c,d

Projekt: „Jakie
jest
pochodzenie
nazw
najbliższej
okolicy”.
p. M. Świderek
kl. VI c
s. 104
Projekt: „Jakie
jest
pochodzenie
nazw
najbliższej
okolicy”.
p. M. Świderek
kl. V a
s.104
Pokazy
I – pomocy
p. J. Kołodyński
dla dzieci z
oddziałów
przedszkolnych

Va

Konkurs
latawców
gimnazjum:
Oddziały przedszkolne a, b, c, d
( Zbiórka:
( 3 punkty edukacyjne na przemian po 10
Boisko
minut) po posiłku do godz. 12:30
wielofunkcyjne)
Koordynator
p. B. Dudzik
11:30-11:45 – oddziały przedszkolne
11:45-12:00 – klasy I-III szkoły podstawowej
12:00-12:15 – klasy IV – VI szkoły podstawowej
12:15-12:30 – klasy VII szkoły podstawowej i klasy II,III gimnazjum

Bicie rekordu szkoły: delegacje klas utworzą łańcuch biało-czerwony wokół szkoły. Początek przy „Dębie niepodległości”

VII a, b

Oddziały
przedszkolne

Klasy przychodzą
ze swoimi
wychowawcami i
indywidualnie.
II a, b c

Klasy III SP

Sadzenie
kwiatów
/klasowe
skrzynki
kwiatowe/

Kl. IV – VI SP
(przygotowanie
skrzynek i
sadzenie
kwiatów)
Przed
budynkiem
szkolnym

Oddziały
przedszkolne od
9:00-9:30

Warsztaty
plastyczne
„Kwiaty z
krepiny” sala
świetlicowa 09
Kl. IV a – 8 uczn.
rodzicami

Kl. II,III G od 10:30
– 11:00

Pokazy
chemiczne
p. M. Nerlo
( klasy IV-VI SP i
gimnazjum )
s.118

III a, b, c

VI a, c

Mecze finałowe

VI b

Wspólny mecz
towarzyski:
-rodzice,
-nauczyciele,
-uczniowie.

Edukacja
wczesnoszkolna
od 11:00 do 12:00

Malowanie
kredą
przy sali
gimnastycznej
na dworze

Warsztaty
plastyczne
„Kwiaty z
krepiny” sala
świetlicowa 09
Kl. IV b 4 uczn.
Kl. IV c – uczn. Z
rodzicami

Kl. IV-VI SP od
9:30 – 10:00

Vb

Zaj.
świetlicowe

Kl. VII SP
Kl. II,III G
(przygotowanie
skrzynek i
sadzenie
kwiatów)
Przed
budynkiem
szkolnym
Warsztaty
plastyczne
„Kwiaty z
krepiny” sala
świetlicowa 09
Kl. VI b 6 uczn.
rodzicami

