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ODBLASKOWA SZKOŁA 2016
"ODBLASKOWO-KOLOROWO - RADOŚNIE I BEZPIECZNIE"

ODBLASKOWO-KOLOROWO

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Budzowie już
po raz siódmy bierze udział w programie "Odblaskowa Szkoła"
promującym bezpieczeństwo uczniów na drogach. Uczniowie
zachęcani są do noszenia odblasków zwiększających ich
widoczność w drodze do i ze szkoły. Jak zawsze do akcji
promującej noszenie elementów odblaskowych włączają się
nauczyciele i rodzice, a także przedstawiciele Policji i władz
lokalnych. 
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SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI

    Konkursy plastyczne i wiedzowe, quizy, gazetki ścienne, wydarzenia kulturalne. Wszystkie te działania
mają promować noszenie przez uczniów elementów odblaskowych w drodze do i ze szkoły w ramach
akcji "Odblaskowa szkoła". Jak co roku uczniowie spotykali się także z przedstawicielami Policji, by
porozmawiać o bezpieczeństwie na drodze. 

Odblaskowa szkoła 2016

Odblaskowa szkoła 2016
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ODBLASKOWA MASKOTKA

  W ramach akcji "Odblaskowa szkoła"
uczniowie naszej szkoły zaprojektowali i
wykonali odblaskowe maskotki, które
przez cały rok będą im przypominać o
konieczności dbania o bezpieczeństwo na
drodze i obowiązku noszenia odblasków. 
 Uczniowie wykazali się niezwykłą
inwencją twórczą i starannością w
tworzeniu odblaskowych gadżetów.
Niektórzy przebrali swoje ulubione
pluszaki w odblaskowe ubranka. 
   W efekcie na sali gimnastycznej
pojawiła się zjawiskowa galeria maskotek,
od których biła odblaskowa łuna.
Uczniowskie dzieła mogli podziwiać
Rodzice oraz przedstawiciele Policji.
Wszystkie maskotki wzięły udział w
konkursie, a najbardziej pomysłowe
zostały nagrodzone.

Odblaskowy miś

Nagrodzeni projektanci

Wybór maskotki nie był łatwy

Odblaskowe gadżety
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SZALONY ODBLASKOWY POKAZ MODY

    Z okazji VII edycji "Odblaskowej Szkoły" szkolne koło teatralne przygotowało dla
uczniów i nauczycieli wyjątkowy pokaz mody. Strojów, które z wielkim poczuciem
humoru zaprojektowali uczniowie, nie powstydziłby się żaden z wielkich kreatorów
mody. Oczywiście, młodzi projektanci nie zapomnieli o odblaskowych dodatkach.
Widzowie bawili się znakomicie. Oto fotorelacja z pokazu.

Modnie i dblaskowo Odblask to podstawa

Odblask zawsze w modzie Coś słodkiego dla aktorów
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ODBLASKOWA DYSKOTEKA

   W ramach akcji "Odblaskowa Szkoła" Samorząd
Uczniowski zorganizował dla wszystkich uczniów
odblaskową dyskotekę. 
   Oprócz muzycznych hitów, zabaw i konkursów
tanecznych organizatorzy przygotowali dla swych
kolegów loterię fantową oraz pyszny bufet.
Wszyscy bawili się wyśmienicie. 
  Odblaskowe i kolorowe stroje i dodatki sprawiły,
że cała sala gimnastyczna błyszczała. 

Tańce

Pyszności

Loteria fantowa

Zabawa Dla każdego coś dobrego
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