
PROGRAM FESTYNU RODZINNEGO Z " HISTORIĄ W TLE" 

7 CZERWCA 2018R. 

Od 12.00 do 15.00 – część I - dla uczniów, 

Uczniowie przychodzą do Szkoły pod wyznaczone sale lekcyjne na godzinę 12.00  

12:00-13:00 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze „Z historią w tle”  

• Konkurs historyczny "Polska droga do niepodległości" (kl. V-VII). 

• Zajęcia plastyczne dla kl. IV - temat zajęć: "Polska droga do niepodległości". 

• Prezentacja multimedialna , quiz „Co wiesz o ojczyźnie”, gazetki historyczne(kl. I-III). 

13:00-14:30 Blok sportowy: 

Klasy I-III: 

• konkurencje sportowe na terenie przyległym do szkoły: 

1. Odbijanie lotki lub piłeczki pingpongowej. 

2. Rzuty do celu woreczkiem z grochem lub kółkiem na patyk. 

3. Podskoki na skakance. 

4. Rzuty piłką do kosza. 

5. Slalom z prowadzeniem piłki nogą. 

Klasy IV-VII: 

• zawody międzyklasowe w piłkę nożną i w piłkę siatkową na boisku „Orlik”; 

14:45 Podsumowanie wyników konkurencji sportowych. 

 

Od 15.00 do 18.00/18.30– część II – otwarta dla chętnych  

• Oficjalne otwarcie Festynu 15:00. 

• Prezentacja szkolnych talentów oraz występy gościnne: 

-występ Orkiestry Dętej Państwowych Szkół Budownictwa w Bytomiu 15:00, 

- pokaz taneczny zespołu „ARABESKA” 15:30 – 15:45, 

-Koncert szkolnego zespołu muzycznego 15:45-16:15, 

- występy taneczne i wokalne uczestników szkolnego konkursu „Mam talent”  16:15- 17:30, 

-pokaz umiejętności rugby z udziałem uczniów naszej Szkoły 17:30, 

-pokaz umiejętności karate - "Szkoła Stasiak DOJO" 17:30. 

• Non Talent Show – możliwość zaprezentowania np. parodii  piosenki, tańca, skeczu 

itp. przez chętnych dorosłych uczestników Festynu 18:00-18.30. Zgłoszenia chętnych 

od 15.00 do 15.30 u ks. Ł. Kwiecinskiego przy scenie.  



INNE ATRAKCJE: 

• Konkursy na: 

„Najpyszniejsze ciasto”, 

„Najlepszą zdrową sałatkę”, 

• Rodzinne zawody sportowe. 

17:30 Podsumowanie wyników konkursów. 

• Ruch to zdrowie – dmuchańce, trampolina 13:00-18:00. 

• Razem możemy więcej: 

15:00- 17:00 Inkubator przedsiębiorczości- idea szafingu. 

17:30 Licytacja szkolnych krzesełek, odnowionych według pomysłu uczniów klasy IIIa. 

• Wesołe zabawy: 

15.45 - 16.45 - Zabawa z kartką papieru - origami modułowe. 

15:00-18:00 - Zabawy z bańkami. 

15:00- 18:00 - Pora relaksu- salonik piękności. 

• Biesiadowanie od 15.00 do 18.00: 

- „Dzień Otwarty Kuchni Szkolnej”: bigos, żurek, kluski z mięsem, słodkości (galaretki, naleśniki 

i gofry), Menu festynowe naszej Kuchni dostępne na szkolnym Facebooku i tablicach ogłoszeń 

w Szkole,   

- „Grill plac”, 

- „Kawiarenka” - domowe ciasta upieczone przez Rodziców, kawa, herbata, 

- „Bar sałatkowy” - zdrowe sałatki wykonane przez Uczniów i  Rodziców, 

- Szkolny sklepik z napojami i słodyczami, 

- Wata cukrowa dla każdego ucznia za okazaniem kuponu. 

• Pokaz służb ratunkowych: 

- straży pożarnej, 

- policji. 

Ponadto od 15.00 do 18.00:  

• „Tańcowała igła z nitką” – szycie nie jest trudne – przekonywać będą uczniowie Zespołu 

Szkól Administracyjno – Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, 

• przejażdżka kucykiem, 

• „Śpiewać/tańczyć każdy może” –  do wspólnego śpiewania/tańca zapraszać będzie  

ks. Łukasz, 

• Wystawa prac plastycznych uczniów, Izba tradycji  (parter korytarza szkolnego), 



• W trakcie Festynu do dyspozycji uczestników będzie beczkowóz i kurtyna wodna. 

Prosimy o przyniesienie kubków na wodę.  Uczniów obowiązują stroje sportowe.  

Uwagi:  

W programie Festynu mogą nastąpić zmiany niezależne od Organizatora.  

Świetlica szkolna będzie czynna od godziny 6.30 do godziny 12.00 i od 15.00 do 16.30. 
 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie finansowe Imprezy. 

ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY! 

 

ORGANIZACJA OBIADÓW SZKOLNYCH: 

 

I tura 12:00- 12:15 klasy I-II 

II tura 12:15-12:30 klasy III 

III tura 12:30-12:50 klasy IV-VII 

 

REGULAMIN FESTYNU: 

• Festyn odbywać się będzie na placu zabaw, na dziedzińcu szkoły, placu szkolnym, 

polanie w parku, boisku „Orlik”, w razie niepogody w sali gimnastycznej i na 

korytarzach szkoły. 

• Nad prawidłowym przebiegiem imprezy będą czuwali organizatorzy. 

• Za bezpieczeństwo podczas festynu odpowiada organizator. 

• Za przeprowadzenie poszczególnych konkurencji odpowiadają nauczyciele 

prowadzący daną konkurencję oraz osoby obsługujące przygotowane stanowisko. 

• Konkurencje sportowe i szczegółowe regulaminy opracuje organizator Festynu                           

w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego i opiekunką Samorządu 

Uczniowskiego. 

• Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie przyjętych zasad 

bezpieczeństwa. 

• Uczniowie, którzy chcą korzystać z wody z beczkowozu zabierają na festyn kubki. 

• Na festynie obowiązuje strój, obuwie sportowe oraz uśmiech na twarzy i dobry 

humor. 


