
Zadanie 1.1. Budujemy Zespół 

Nasz zespół składa się z dziesięciu osób. Wszystkie jesteśmy uczennicami klasy II c naszego 

gimnazjum. Łączy nas pasja do uprawiania sportu (większość z nas trenuje piłkę siatkową). 

Jesteśmy zgranym zespołem klasowym. Na udział w projekcie zdecydowałyśmy się po tym, 

jak został on rozpropagowany w szkole przez pedagoga szkolnego p. Barbarę Szczypiór. 

Jesteśmy uczennicami Publicznego Gimnazjum nr 4 im. K. Kamila Baczyńskiego  

w Bełchatowie, województwo łódzkie. Bełchatów zamieszkuje 60 032 mieszkańców (dane  

z 2012 r. W naszej szkole uczy się 298 uczniów skupionych w 12 klasach i pracuje 40 

nauczycieli. 

A oto nasza charakterystyka: 

1. Magdalena Węgrzyn. Jestem zapaloną sportsmenką, doskonałą organizatorką. Mam dużo 

pomysłów na zrealizowanie tego zadania. Może dlatego nasza drużyna powierzyła mi funkcje 

szefa zespołu. Wymyśliłam też jego nazwę  „Wesołe witaminki’ bo takie jesteśmy: 

energiczne i pogodne. Lubimy wyzwania. 

2. Oliwia Florczak – trenuję piłkę siatkową. Do mnie będzie należało zaprezentowanie 

zespołu na apelu promującym nasze działania, czuwanie nad opisem naszych działań. 

3. Wiktoria Januszewska. Lubię sport i fotografowanie, więc jednym z moich zadań będzie 

dokumentowanie naszych działań. Dodatkowo zajmę się opracowaniem zdrowego menu  

dla kolegów i koleżanek ze szkoły. 

4. Paula Brzeziecka – Jestem jak witaminka „C” super pogodna i wesoła.  

Interesuję sie sportem, zdrowym odżywianiem oraz muzyką. Z wielką chęcią gotuję 

 oraz przyrządzam zdrowe przekąski. Oprócz zamiłowania do muzyki i śpiewu mam talent  

do rysowania. Do mnie będzie należeć większość „rysunkowych zadań” oraz promocja 

festynu. 

5. Klaudia Krak – idea zdrowego odżywiania jest mi bliska. Moim zadaniem jest ułożenie 

ulotki promującej działania w ramach projektu.  

6. Natalia Kopańska - wspólnie z Klaudią Krak zajmę się opracowaniem ulotki promującej 

działania w ramach projektu. 

7. Aleksandra Rostojek. Oto informacje o mnie: Jestem jak witamina „D” pogodna i zawsze 

się uśmiecham. Interesuję się sportem i muzyką. Gram w zespole EKS Skra Bełchatów. Lubię 

śpiewać i tańczyć. Uczestniczę z zajęciach tańca Zumba. Zaangażuję się w zorganizowanie 

pokazu tego tańca podczas festynu oraz innych gier i zabaw sportowych. Lubię jeździć  

na rowerze.  

8. Angelika Stasiak. Mieszkam w Bełchatowie. Interesuje mnie taniec. Bardzo lubię chodzić 

do kina. W wolnej chwili uwielbiam tworzyć zdrowe przekąski, którymi zajada się cała moja 

rodzina. Gdy przygotuję się na następny dzień do szkoły, czas wolny który mi pozostaje, 

spędzam aktywnie w postaci, np. jazdy na rowerze, jazdy na rolkach, bieganiu itp. Skupię  

się na propagowaniu wśród moich rówieśników zdrowego jadłospisu.  

9. Patrycja Wójcik – Moją pasją jest sport i muzyka. Chętnie zaangazuję się w 

zorganizowanie szkolnego pokazu filmowego Śmietnik w mojej głowie”  

10. Hanna Kamińska - lubię wyzwania. Moja rola w projekcie będzie wymyślenie zadań  

w konkursie "Co wiem o moim zdrowiu?". 

 



Zadanie 1.2. Prezentujemy zespół 

Na wypromowanie naszego zespołu wybrałyśmy pierwszy dzień odbywających się  

w naszej szkole Szkolnych Dni Profilaktyki. Była to doskonała okazja  

do zaprezentowania naszych działań, jako że problematyka związana z promowaniem 

zdrowego stylu życia, jest nieodzownym elementem działań w ciągu całego roku 

szkolnego oraz przypominana  podczas takich przedsięwzięć. W apelu wzięli 

uczniowie wszystkich klas w liczbie ok. 280. Pani pedagog wstępnie wprowadziła 

uczniów w temat, a następnie została przedstawiona prezentacja. 

Do wykonania prezentacji wykorzystałyśmy informacje zdobyte w wyniku analizy 

wielu stron internetowych, wiedzy zawartej w czasopismach młodzieżowych, oraz 

lekcji wychowawczych poświęconych tej tematyce. W miejscowości Myszaki 

odnalazłyśmy gospodarstwo ekologiczne specjalizujące się w ogrodnictwie. 

Przygotowałyśmy przykładowe jadłospisy na każdy dzień tygodnia, oraz na zdrowe 

kanapki do szkoły. 4 .04. Wiktoria Januszewska, Jagoda Talar (współpracująca  

z naszym zespołem), Paula Brzeziecka i Aleksandra Rostojek propagowały w klasach 

„Przepisy na Zdrowie”. 7.04.2014r. zorganizowałyśmy konkurs na najciekawsze hasło 

promujące zdrowy styl życia, a 8.04.2014r. odbyło się spotkanie z pielęgniarką 

szkolną p. Barbarą Muchą, która porozmawiała z uczniami na temat:  „Zdrowe 

odżywianie, a prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Była to okazja  

do wypromowania naszych działań w ramach projektu.  

Zadanie III. Przygotowanie scenariusza  Festynu Zdrowia.  

Przeprowadzenie Festynu Zdrowia zaplanowałyśmy w uzgodnieniu z panią dyrektor 

naszej szkoły, opiekunem samorządu uczniowskiego oraz nauczycielami, 

współpracującymi w realizacji projektu:  nauczycielami wychowania fizycznego, 

nauczycielem muzyki informatyki oraz wychowawcami poszczególnych klas.  

Szkolny pokaz filmowy pt: "Śmietnik w mojej głowie" odbędzie się w auli szkolnej, 

która może pomieścić około 400 osób. Pan Andrzej Gąciarz - nauczyciel informatyki 

wraz z 2 uczniami z koła informatycznego, zapewni sprzęt komputerowy, a nauczyciel 

muzyki p. A. Kruk nagłośnienie. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego pełnić będą 

rolę gospodarzy witających gości przy wejściu do szkoły i kierujących do auli 

(czterech uczniów).   

Organizacja zdrowego poczęstunku 

Do przygotowania zdrowego poczęstunku zaprosimy naszych rodziców, którzy 

pomogą nam przygotować zdrowe, lekkie potrawy. W tym celu zasięgniemy porady 

dietetyka, szefa stołówki szkolnej oraz porady zawarte na stronie internetowej 

projektu. Posiłki serwowane będą w trzech kategoriach: a) zdrowe kanapki, b) zdrowe 

sałatki, c) zdrowe łakocie. Do zrealizowania tego pomysłu zaprosimy rodziców  

z Rady Klasowej, Samorząd klasowy oraz nauczycieli świetlicy szkolnej, którzy będą 

czuwać nad całokształtem. Do przygotowania stoisk z naszymi potrawami 

wykorzystamy naszą czytelnię.  

Organizacja zabaw grupowych.  

We współpracy z nauczycielem wychowania fizycznego p. A. Morawiec 

opracowałyśmy formę zabaw sportowych. Odbędzie się: 



- Sztafeta z ogórkiem - rywalizacja zespołów i dziewcząt i chłopców w kategorii klas 

I, II i III z udziałem rodziców, sportowców różnych dziedzin (piłki siatkowej, piłki 

nożnej, lekkoatletyki, kolarstwa) oraz przedstawicieli władz samorządowych 

(nagrodami będzie kosz z owocami);  

- Gry i zabawy na boisku szkolnym  - każdy z uczestników będzie sobie mógł wybrać 

zabawę, w której chce uczestniczyć np: zabawy ze skakanką, przeciąganie liny, rzut 

piłką do celu z zawiązanymi oczami; 

- Zaprosimy wszystkich do udziału w nauce tańca Zumba poprowadzonej przez 

instruktora tego tańca. 

Ustaliłyśmy listę osób, które chcemy zaprosić na festyn. Będą to: przedstawiciele 

władz samorządowych, 6 znanych sportowców, szef naszej stołówki szkolnej, 

przedstawiciel gospodarstwa ogrodniczego, ditetyk, pielęgniarka, lekarz- rodzic jednej 

z naszych uczennic.  

 

A oto nasz scenariusz: 

Scenariusz Festynu Zdrowia 

Cel festynu: 

Propagowanie wśród uczniów, ich rodziców oraz społeczności lokalnej znaczenia 

zdrowego odżywiania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Propagowanie 

aktywnego spędzania wolnego czasu. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

Uczestnicy festynu: 

- uczniowie, ich rodzice oraz rodzeństwo; 

- zaproszeni goście: właściciel gospodarstwa ekologicznego, pielęgniarka, instruktor 

tańca Zumba, sportowcy i działacze samorządowi. 

Termin: 30 maja 2014 r.  

Miejsce: Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Bełchatowie 

1. 9.00. Uroczyste rozpoczęcie w auli szkolnej. Powitanie zaproszonych 

gości i uczniów.  

2. Występ ucznia klasy IId -   autora „Wiersza o zdrowiu”. 

3. Pokaz filmowy „Śmietnik w mojej głowie” o następujących tytułach: 

 „Gorzka prawda o cukrze” 

 „Zmora jojo”  

 „Sztuka kamuflażu” 

4. 9.30 Pokaz mody sportowej. 

5. 9.45 Dalszy ciąg pokazu filmowego: 

 „Jaskiniowiec w mojej głowie” 

 „Jestem panem swojego losu” 

 „Sport na zdrowie. 

6. 10.00 Konkurs dla klas I: „ Co wiem o swoim zdrowiu”. Kibicowanie 

„Owocowymi chorągiewkami”. Nagrody: kosz z owocami. 

7. 11.00.  Ruch dobry na wszystko – Uczestnicy zostaną poproszeni na 

salę gimnastyczną, gdzie zobaczą pokaz tańca Zumba w wykonaniu instruktora 

tańca. 

8. 12.00 Gry i zabawy na boisku szkolnym: 

- Sztafeta z ogórkiem - rywalizacja zespołów i dziewcząt i chłopców  

w kategorii klas I, II i III z udziałem rodziców, sportowców różnych dziedzin 

(piłki siatkowej, piłki nożnej, lekkoatletyki, kolarstwa) oraz przedstawicieli 

władz samorządowych; 



- Rzut do bramki z zawiązanymi oczami, przeciąganie liny (rodzice kontra 

nauczyciele). 

W tym dniu zorganizowane będą stoiska, których twórcami będą uczniowie 

poszczególnych klas: 

Uczniowie klas I  - Zdrowe kanapki; 

Uczniowie klas II -  Zdrowe sałatki;  

Uczniowie klas III -  Kiermasz zdrowych łakoci. 

Samorząd Uczniowski – stoisko, przy którym będzie można obliczyć swoje 

BMI. 

Na każdym stoisku będą  rozdawane mini książeczki: „ABC mądrego 

żywienia” zawierające również przepisy na zdrowe, lekkie potrawy  

( najlepsze przepisy uczniów). 

Drużyna harcerska - przedstawiciele będą odpowiadali na pytania dotyczące 

działalności i specyfiki harcerstwa. 

13.00 Pożegnanie gości. 

Planujemy Promocję 

Harmonogram promocji Festynu Zdrowia 

Działanie Osoby odpowiedzialne Termin 

Przygotowanie  prezentacji 

zawierającej istotne 

informacje o projekcie. 

Magdalena Węgrzyn 

Oliwia Florczak 

27.03 - 03.04. 2014 r. 

Organizacja apelu dla całej 

społeczności szkolnej  

z uwzględnieniem 

informacji  Festynie 

Zdrowia.  

Magdalena Węgrzyn 

Oliwia Florczak 

Barbara Szczypiór 

Uczniowie z koła informatycznego – 

Bartek Posmyk, Hubert Dębski 

03.04. 2014 r. 

Opracowanie projektu 

plakatu .  

Oprawa graficzna plakatu 

Paula Brzeziecka 

Aleksandra Jeż (współpraca   

z zespołem) 

p. Andrzej Gąciarz  (nauczyciel 

informatyki) 

24.03. - 31.03. 2014 r. 

 

Przygotowanie zestawu 

„Przepisy na zdrowie” 

Wiktoria Januszewska 

Jagoda Talar(współpraca  

z zespołem) 

4.04. 2014 r. 

Propagowanie akcji wśród 

uczniów podczas 

Szkolnych Dni 

Profilaktyki 

Wiktoria Januszewska  

Jagoda Talar  

Aleksandra Rostojek 

3.03.2014r. – 

 8.04.2014 r. 

Opracowanie ulotki z 

opisanym programem 

Festynu Zdrowia 

Paula Brzeziecka 

Oliwia Florczak  

24.03. - 31.03. 2014 r. 



Umieszczenie ulotek na 

tablicach informacyjnych 

dla mieszkańców bloków  

znajdujących się na 

naszym osiedlu. 

Angelika Stasiak 

Patrycja Wójcik 

Klaudia Krak  

Hanna Kamińska 

7- 8.04. 2014 r. 

Rozdanie ulotek podczas 

zebrań z rodzicami. 

Magdalena Węgrzyn  

Oliwia Florczak 

Barbara Szczypiór (opiekun 

projektu)  

wychowawcy klas (współpraca) 

9.09.2014 r. 

Przesyłanie informacji  

o naszych działaniach na 

stronę internetową szkoły 

www.pg4.udl.pl 

Magdalena Węgrzyn 

Oliwia Florczak we współpracy 

 z p. B. Szczypiór 

7.04.- 1.06. 2014 r. 

 Opis działań naszej 

drużyny w gazetce 

szkolnej” Nasza 

czwórka(wydanie 

majowe). 

Aleksandra Rostojek 

Oliwia Florczak 

p. Barbara Szczypiór  

p. T. Adamczyk – opiekun gazetki 

szkolnej 

kwiecień -  maj 

 


