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Jak co roku w Szczecinie w ostatnią  sobotę września  w szkole SP16 przy  ul.  Chobolańskiej  o godzinie 10:00
rozpoczął się festyn pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy Szczecina, a
nie tylko społeczność szkolna.  Na uczestników czekało wiele atrakcji.  Można było się dowiedzieć, jak udzielać
pierwszej pomocy, jak zadbać o swoje zęby oraz porozmawiać z dietetykiem o prawidłowym odżywianiu. Nie zabrakło
też zabaw i konkursów  dla najmłodszych uczestników imprezy - pokaz wielkich baniek mydlanych, warsztatów
balonowych, malowania twarzy, labiryntu lotto, dmuchanego zamku, przeciąganie liny, klaun, punkt dogo-terapii psy
można było pogłaskać i nakarmić. Odbył się również mecz siatkówki nauczyciele naszej szkoły kontra  rodzice.
Wygrało grono pedagogiczne, bo było zdecydowanie lepszą drużyną. Około godziny 14 festyn dobiegł końca. Rodzice
razem z dziećmi przystąpili to rozbierania swoich stoisk i porządkowania boiska.  Przebiegło to szybko i sprawnie.
  Bardzo podobało mi się na tegorocznym festynie i nie mogę doczekać się już kolejnego.

autor: Dominika Makaruś kl. 5e
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Do sportowej walki stanęły dwie drużyny rodzice
kontra nauczyciele naszej szkoły. Gra była
bardzo zacięta. Pierwszego seta wygrali
nauczyciele. W drugim secie rodzice doprowadzili
do remisu - 1 :1. Trzeci set wygrali nauczyciele co
doprowadziło ich do zwycięstwa. Było wielu
kibiców, którzy gorąco zagrzewali swoje drużyny
do walki. Atmosfera była wspaniała, wszyscy
świetnie się bawili. Może takie mecze staną się
naszą szkolną tradycją i będą rozgrywane na
każdym festynie. 

autor: Emilila Frąckowiak 5b

Najbardziej podobały mi się kolorowe stoiska klas IV - VI. Moja klasa Vc przygotowała różne potrawy z kalafiora np. kotleciki, ciasteczka, hamburgery, a
także zielone napoje. Oprócz tego mieliśmy szaszłyki owocowe i wodę. Naprzeciw naszego stoiska  swoje stoisko miała klasa Va, na którym królowała
gruszka. Z daleka było widoczne ciekawe drzewo artystycznie wykonane na sztaludze malarskiej. Uczniowie tej klasy byli ubrani w koszulki z gruszką.
Całość wyglądała pięknie i kolorowo. Inne klasy również przygotowały smaczne potrawy na swoich stoiskachmiędzy.innymi  z bananów, śliwek czy
marchewek. Można było spróbować ciast, dań na gorąco, a także deserów. Ogólnie festyn był zdrowy, kolorowy i bardzo udany.   

autor: Alicja Bobik 5c
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Atrakcji było mnóstwo. Jedną z nich były ogromne kule na trawie. Wchodziło
się do nich tak, żeby nogi zostały na zewnątrz. Odpychało się nimi od ziemi i
można było robić różne fikołki zarówno do przodu jak i do tyłu. W pewnym
momencie zrobiłem takiego fikołka do przodu, że zatrzymałem się na głowie.
Ruszałem nogami a tu nic. Nie mogłem sobie poradzić. Dopiero, gdy
pomogła mi siostra, stanąłem na własnych nogach. Zabawy było co
niemiara.                                                                                              autor:
 Maciej Bobik kl.5c  

.

 Jedną z atrakcji był zamek dmuchany. Był on ogromny i kolorowy. Na
początku trzeba wspinać się po szczebelkach a na końcu zjechać. Było to
prze zabawne, gdy było się z przyjaciółmi.  Każde dziecko dobrze się bawiło.
Kolejki były ogromne, ale każde dziecko spokojnie czekało. Za atrakcje nie
trzeba było płacić. Wszyscy wychodzili zadowoleni. Choć nie byłam na
żadnej z nich byłam szczęśliwa, że inni się cieszą.
                                autor: Julia Dąbkowska 5c
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Moja klasa przygotowała stoisko z pieczywem.
Każdy przyniósł coś od siebie. Ula
przygotowywała i serwowała gościom pyszne
podpłomyki z dżemem. Mieliśmy też różne
rodzaje chleba, małe bułeczki z makiem i
sezamem, zawijaski ze szpinakiem, ciastka
kokosowe, koreczki w kształcie jeża i zakwas
chlebowy. Chleb serwowaliśmy z dwoma
rodzajami past: jajeczną i pastą z avokado.
Mieliśmy też różne dżemy, kiszone ogórki, gofry,
ciasta i ciasteczka, kanapki i kanapeczki.
               autor: Filip Antoszczuk 5e
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Ze wszystkich rzeczy najbardziej podobały mi się
stoiska z przeróżnymi ciekawymi połączeniami
owoców, warzyw i słodkości. Najbardziej
zadziwiło mnie ciasto z ziemniaków, które
smakowało nieziemsko. Sam też robiłem soki 
z owoców. Połączenia zawsze były idealne 
i smakowały mi oraz wszystkim osobom, które
skosztowały napój.
                 autor: Jerzy Mitschke 5b 
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Było wiele ciekawych stoisk na których można
było kupić smakowite jedzenie. Na stoisku naszej
klasy można było spróbować zdrowego pieczywa
z ziarnami, bananowego oraz cebulowo-
owsianego. Na innych stoiskach można było
spróbować ziemniaków w różnej postaci, koktajli,
gruszek, jabłek, szpinaku. Było również stoisko
wegetariańskie przygotowane przez Panią
dietetyk.
                  autor: Piotr Dudziak 5e
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Moja klasa VF wylosowała paprykę i pomidora. Uczniowie przygotowali z
tym warzywem wspaniałe przekąski, sałatki i pizzę. Oczywiście  nie
zabrakło też zdrowego soku pomidorowego, który na  naszym stoisku lał się
strumieniami. Wszyscy uczestnicy festynu mogli skosztować domowych
wypieków, pysznych owocowych i warzywnych potraw, soków  i koktajli.  
                                  autor: Julia Gniecka 5f
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Najbardziej podobały mi się barwne i ciekawe stoiska. Każda klasa miała
przypisany inny zdrowy produkt żywnościowy który miała zaprezentować.
Najbardziej interesującymi stoiskami były:
- stoisko z bananami - gdyż można było tam pomalować twarz, zrobić
warkoczyki czy też spróbować pyszności z bananów,
- stoisko z gruszkami - bo można tam było nabyć ręcznie robione z rożnych
materiałów przedmioty codziennego użytku, takie jak na np. etui na telefon
czy poduszka,
- stoisko z miodem - gdyż było pięknie udekorowane robionymi przez
uczniów pszczółkami.
No i oczywiście nasze stoisko z kalafiorami, na którym można było
spróbować zdrowych Fit Fast Foodów takich jak pizza czy hamburger z
kalafiora oraz nabyć różne śmieszne pluszaki.
Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych stanowisk ale wszystkie
zasługiwały na uwagę i widać było, że wszyscy starali się jak najlepiej
zaprezentować.

autor: Emilia Stępniak 5c.
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