
Działania promujące zdrowie w roku szkolnym 2015/2016  
 

Dzień Ciszy w M11 
        Bądźmy cicho, cichuteńko           

mamy dzisiaj małe święto. 

Święto ciszy i spokoju 

dla poprawy naszego humoru. 

Cisza, spokój w duszy gra 

odpoczynek dzieciom da.  

Gdy już ciszę wokół mamy         

do nauki zapraszamy. 

Tym sympatycznym wierszem Elizy Pomykały grupa M11 rozpoczęła obchody 

comiesięcznego Dnia Ciszy. Uczniowie oprócz starań, by w klasie panowała miła i spokojna 

atmosfera pisali wiersze o ciszy, które są prezentowane w klasie. 

Obchody Dnia bez Samochodu 

22 września w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu w naszym mieście 

obchodzony był Europejski Dzień bez Samochodu. Promując alternatywne dla samochodu 

środki transportu w mieście, klasa Vc była wycieczce rowerowej na Placu Litewski. Tam 

uczniowie uczestniczyli w konkursach, warsztatach serwisowania i ozdabiania rowerów. 

Uczyli się obsługi biletomatów w autobusach MPK. 

Spotkanie z policjantami 
2 października klasy 1a i 1b spotkały się z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego  

i Wydziału Prewencji.  Dzieci rozmawiały o bezpiecznej drodze do szkoły. Uczyły się 

prawidłowych zachowań podczas ataku psa, a także w kontakcie z obcym człowiekiem. 

Zajęcia w klasach młodszych 
Spotkanie uczniów klas młodszych z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego na 

temat Bądź bezpieczny na drodze. 

Dary jesieni – dary natury 
Pedagog szkolny oraz Samorząd Uczniowski zorganizowali projekt Dary jesieni-dary 

natury. Jego celem było propagowanie zdrowej, polskiej żywności. 

Zajęcia fitness w świetlicy 
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne zajęcia taneczno – ruchowe z cyklu Jestem w formie  

w każdy czwartek od 9
00

 do 9
35

 w sali 21. Zajęcia prowadzi Pani Sylwia Laskowska – Rola. 

Bezpieczni na drodze 
Panie Marta Markiewicz, Agnieszka Jakuszewska oraz Magdalena Pierzchała zorganizowały 

konkurs wiedzy Bezpieczni na drodze. Pierwsze miejsce zajął Jakub Sapała z klasy 2d, drugie 

Bartosz Kamiński z klasy 2a, natomiast trzecie Aleksander Koszko z klasy 3b. Serdecznie 

gratulujemy. 
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Zajęcia z dogoterapii 
W świetlicy szkolnej cyklicznie odbywają się zajęcia dogoterapii z udziałem odpowiednio 

wyszkolonych psów. Dzięki uczestnictwu w zajęciach dzieci zwiększają swoją aktywność, 

przełamują lęk przed zwierzętami, uczą się wrażliwości i bezpiecznego kontaktu z psem. 

Spotkania organizuje Pani Agnieszka Wojtysiak. 

Finał powiatowy XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju BRD 
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie, Wydział Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Okręgowa Komisja BRD Zarządu PZMot. oraz Klub 

Motorowy Pionier w Lublinie są organizatorami finału powiatowego XXXIX 

Ogólnopolskiego Turnieju BRD. 

Turniej odbędzie się 14 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori  

w Lublinie przy ulicy Kresowej 1. 

Zajęcia prozdrowotne 
W świetlicy szkolnej w ramach zajęć prozdrowotnych gościła Pani Pielęgniarka. 

Opowiadała dzieciom o zasadach higieny osobistej, profilaktyce prozdrowotnej, zdrowym 

odżywianiu, a także poprawnych nawykach higienicznych. 

Zachęcała dzieci do prowadzenia zdrowego trybu życia.  

Spotkanie zorganizowały: Jagoda Antoniak, Agnieszka Dżaman. 

Dzień Ziemi 
22 kwietnia 2016 r. odbył się apel z okazji Dnia Ziemi dla klas IV-VI i grup Montessori III 

poziomu. Uczniowie z grup M2 i M8 ciekawie opowiadali o kontynentach i problemach 

związanych z ochroną środowiska. Zaprezentowali scenki-zagadki ukazujące największe 

zagrożenia dla Ziemi. Uwagę zwróciły atrakcyjne przebrania i własnoręcznie wykonane 

rekwizyty. Apel uświetnił występ chóru szkolnego. Agnieszka Trojniak, Sławomira 

Wojcieszek 

Dzień Ziemi klas 1-3 i grup Montessori II poziomu 
Dnia 27 kwietnia uczniowie klas 2a i 2d przygotowali apel z okazji Dnia Ziemi. Uczestnicy 

spotkania wysłuchali wierszy i obejrzeli prezentację multimedialną zachęcającą do dbania  

o środowisko naturalne. Apel ubarwiły piękne stroje i piosenki o tematyce 

ekologicznej. Katarzyna Lenart 

Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym 
14 maja odbył się w naszej szkole XXXIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym. 

Wzięło w nim udział 15 drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zwyciężyli uczniowie 

naszej szkoły: Wiktoria Krysa, Maria Szwed, Korneliusz Obarski i Mikołaj Szewczuk. 

Zawodników przygotowywał Pan Zbigniew Fugel. Gratulujemy! Alina Pydyś 

 

Dzień Sportu 
Tradycyjnie 1 czerwca obchodziliśmy w szkole Dzień Sportu. Nauczyciele wychowania 

fizycznego prowadzili rozgrywki sportowe dla uczniów klas 4-6. 
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