
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY Z PAH 

W tym roku włączyliśmy się do działań Polskiej Akcji 

Humanitarnej, celebrując wspólnie „Światowy Dzień 

Wody z PAH”. W klasach 4,5,6 UA i 8A przeprowadzono 

lekcje tematyczne według scenariuszy przygotowanych do 

akcji. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie zapoznali się 

z materiałami audiowizualnymi i na ich podstawie 

przeprowadzono dyskusje na temat wartości wody w 

naszym życiu. Wszyscy uczniowie otrzymali również 

informacje dotyczące oszczędzania wody, krzyżówki 

sprawdzające wiedzę oraz materiały do przygotowania prac 

plastycznych. Ponadto, na szkolnym korytarzu zobaczyć 

możemy prace plastyczne oraz gazetkę tematyczną. 

Szanujmy to, co dla nas ważne, nie tylko od święta. 

 

 
 

 

 

MIKOŁAJKI Z WODĄ 

O tym jak ważna jest woda dla naszego organizmu 

przypominamy niemal codziennie, ale kiedy przypomina o 

tym sam Mikołaj i zachęca do picia wody to już musimy 

potraktować to na poważnie i pójść w jego ślady. 

 
 

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY 

Tegoroczny turniej mikołajkowy był wyjątkowy, bo 

dotyczył ważnej kwestii zdrowotnej i odbywał się pod 

hasłem Mikołaj także pije wodę. Dla uczestników 

rożnych konkurencji przygotowana była woda, a wiszące 

plakaty przypominały o jej piciu. Była to szczególnie 

cenna reklama, gdyż do picia wody z plakatów 

namawiał Mikołaj. A jak woda smakuje Mikołajowi to 

trzeba z niego brać przykład. 

 
 

 

 

 

KONKURS NA LOGO SPZ 

Znamy zwycięski logo, które będzie naszym logiem 

Szkoły Promującej Zdrowie. 

Praca jury była bardzo trudna. Uczniowie przygotowali 

bardzo kreatywne i ciekawe prace, które motyw zdrowia w 

interesujący sposób przezywały na rożnych płaszczyznach. 

Zwycięskie LOGO Pawła Błądka 

 

 



BIBLIOTEKA A SZPZ 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej, w której znajduje się 

dużo materiałów poświęconych zdrowiu i oczywiście 

WODZIE. O tym, co jest ważne dla naszego zdrowia, ile 

jest wody w naszym organizmie, czy zbyt mała ilość wody 

może mieć wpływ na nasze zachowanie i ile jest wody na 

świecie, dowiemy się z wielu ciekawych książek i atlasów. 

 

KONKURSY 

 

 
 

   

 

TABLICE 

NA KORYTARZU SZKOLNYM, NA KLATCE 

SCHODOWEJ – OD STRONY WINDY, ZNAJDUJE SIĘ 

OGÓLNODOSTĘPNA TABLICA W KTÓREJ 

POJAWIAJĄ SIĘ CIEKAWE INFORMACJE 

ZWIĄZANE Z WAŻNOŚCIĄ PICIA WODY DLA 

NASZEGO ORGANIZMU 

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PODJĘTE DZIAŁANIA  

W ROKU SZKOLNYM  
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