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Event Bądź FIT

Szkoła Podstawowa w Pruszczu wielokrotnie była organizatorem
pikników rodzinnych. Jednak od kilku lat zdecydowano się zmienić
formułę imprezy na event. Event to wydarzenie zorganizowane w
określonym celu. W tym roku odbyło się ono pod hasłem „Bądź fit”.
Organizatorzy próbowali zachęcać do tego, aby zawsze być w formie a
starali się o to w różnoraki sposób. Pokazywali, jak zdrowo się
odżywiać, jak aktywnie spędzać czas, jak prowadzić zdrowy styl życia.
Dzięki sponsorowi głównemu sponsorowi można było przygotować
smaczne i zdrowe przekąski do degustacji, koktajle, sałatki owocowe i
warzywne.
- Bardzo zależy nam na dobrej współpracy z rodzicami, dlatego w
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czasie imprezy byli oni naszymi gośćmi- mówi Agnieszka Nowak,
wicedyrektor SP w Pruszczu. -Natomiast nauczyciele mieli za zadanie
zająć się najmłodszymi uczestnikami Ewentu- dodaje. Nieustannie
odbywały się gry i zabawy sportowe. Można było malować specjalnymi
farbami uszyte na tę okazję fartuszki, uczestniczyć w zabawach
logopedycznych, wziąć udział w warsztatach plastycznych, bawić się
balonami z helem czy też ogromnymi bańkami. Na wyspie „Fit” dzieci
uczestniczyły w warsztatach kulinarnych, przygotowując atrakcyjne
sałatki sezonowe oraz carwing, czyli dekoracje z warzyw i owoców.
Głównym punktem programu była niespodzianka przygotowana dla
uczniów czyli spektakl teatralny „ Królewna Śnieżka” wykonany przez
nauczycieli. Pedagodzy zmienili się w nim nie do poznania. Doskonałą
grę aktorską uzupełniły pięknie dopracowane stroje, scenografia oraz
muzyka. Dzięki dystansowi do siebie samych, a zarazem ogromnemu
zaangażowaniu przedstawienie wzbudziło ogromne zainteresowanie i
dało dużo radości zarówno dzieciom jak i dorosłym.
Na scenie nie zabrakło uczniów miejscowej szkoły. Można było usłyszeć
występy wokalne, chór „Niezapominajki”, zespół gitarowy, podziwiać
popisy taneczne „Gabi dance”, czy też tańce innych krajów. M.in.
Polkę, Belgijkę, Czardasza oraz pokaz ćwiczeń na trampolinach grupy
„Pomarańcza Fit”.
Podsumowano trwający przez kilka tygodni projekt szkolny pn.
„Trzymaj formę”, który był realizowany pod patronatem Sanepidu, a
także konkurs plastyczny. Uczniom wręczono wiele ciekawych nagród.
Aktywnie spędzone niedzielne popołudnie zakończył mecz unihokeja
pod szyldem „Sreberka kontra sreberka”. Jego uczestnikami byli
absolwenci szkoły, którzy zdobyli srebrny medal na zawodach
wojewódzkich w minionym roku oraz dziewięć lat temu.
- W działaniach logistycznych związanych z organizacją imprezy bardzo
pomogli nam strażacy OSP Pruszcz, Rafał Kempiński oraz Karol
Lewandowski- mówi dyrektor szkoły Anna Belt.- Za to wszystko w
imieniu szkoły bardzo im dziękujemy- dodała.
KP
„Czas Świecia” 29 czerwiec 2018 r.
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