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Rajdy piesze 

Sprzątanie Świata 

               

http://sp1.osw.pl/galleries/223/dsc0934.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/223/dsc0650.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/221/dsc0168.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/221/dsc0026.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/228/dsc0327.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/228/dsc0292.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/259/dsc0222.JPG


Tydzień sportu 

 

Jestem bezpieczny na drodze 

http://sp1.osw.pl/galleries/225/12.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/225/22.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/225/14.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/225/20.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/225/18.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/227/img3317.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/227/img3318.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/227/img3321.JPG


 Lubię pomagać” – Szkolne Koło Wolontariatu 

Żonkilowe Pola Nadziei 

Światowy Dzień Zwierząt 

Bieg 
żonkilowy 

http://sp1.osw.pl/galleries/229/dsc0117.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/230/img20161006132605800x449.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/230/img20161006134013337x600.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/264/dsc0606.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/264/dsc0578.JPG


Wizyta w piekarni 

Ratujemy –uczymy ratować 

http://sp1.osw.pl/galleries/232/dsc00016.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/232/dsc00007.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/232/dsc00011.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/239/dsc0042.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/239/dsc0112.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/239/dsc0132.JPG


Bieg Republiki Ostrowskiej 

„ABC Zdrowego Żywienia” 

http://sp1.osw.pl/galleries/250/bez-nazwy-2.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/250/dsc0230.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/250/bez-nazwy-1.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/248/dsc0235.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/248/dsc0331.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/248/dsc0428.JPG


Światowy Dzień Walki z Otyłością 
wspólne śniadanie 

Dziecko= człowiek- wystawa plakatów 

http://sp1.osw.pl/galleries/244/dsc0006.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/244/dsc0134.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/244/dsc0096.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/256/dsc3752.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/256/dsc3753.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/256/dsc3767.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/256/dsc3763.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/256/dsc3754.JPG


8 listopada DZIEŃ ŚNIADANIE DAJE MOC 

Zobacz człowieka w dziecku! 
konferencja dla ostrowskich szkół  - wyróżnienie Rzecznika Praw Dziecka  

http://sp1.osw.pl/galleries/255/img1380.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/255/img1384.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/255/img1381.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/258/dsc0211.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/258/dsc0259.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/258/dsc0432.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/258/dsc0349.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/258/dsc0196.JPG


Spędzamy aktywnie czas – klasy czwarte na 
lodowisku , piąta w kręgielni 

Bezpieczeństwo w sieci i nie tylko 

http://sp1.osw.pl/galleries/276/20161220091857.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/276/20161220091924.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/276/20161220091932.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/279/dsc09173.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/279/dsc09170.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/279/dsc09171.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/414/obraz04.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/414/obraz01.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/414/obraz09.jpg


Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Pomaganie może być przyjemne! 
 

 
WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA  - laleczki wykonane przez naszych uczniów  

   POŻEGNANIE KARNAWAŁU 

http://sp1.osw.pl/galleries/283/dsc1384.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/283/dsc1400.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/283/dsc1387.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/296/dsc0240.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/296/dsc0247.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/300/dsc1255.JPG


 „ Jedynka dzieciom-IV Karnawał z piłką” dla ostrowskich 
przedszkolaków 

Rozwijamy talenty, pasje i zainteresowania  

http://sp1.osw.pl/galleries/298/dsc1204.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/298/dsc1758.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/298/dsc1734.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/315/dsc1235.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/319/img3790.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/319/img3805.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/319/img3801.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/320/dsc1165.JPG


Warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków – cykl zajęć 
 

Noce w szkole – wspólna zabawa i przygotowanie zdrowych kolacji 

http://sp1.osw.pl/galleries/325/img3957.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/333/img4084.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/324/173625985802018721834193497320858339328705n.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/324/174584085802022355167163609457063028972344n.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/324/174578825802015755167828346837290102126467n.jpg


Konkurs kulinarny w klasach I – III 
 

         Międzyszkolny Konkurs Kulinarny 
                 

http://sp1.osw.pl/galleries/341/dsc1745.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/341/dsc1748.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/341/dsc1757.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/336/20170407095519.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/336/20170407103459.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/336/20170407101215.jpg


"Woda to życie" 

 „Warto żyć zdrowo”   – turniej wiedzy o zdrowiu 

http://sp1.osw.pl/galleries/335/img8887.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/334/dsc4565.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/357/img25261.JPG


DZIEŃ ZIEMI – W KIERUNKU NATURY 
 

I MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE „DWIE STRONY SIECI” 
 

http://sp1.osw.pl/galleries/348/dsc0147.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/348/dsc0149.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/355/img20170425131125800x449.jpg


Spotkania ze Strażą Miejską. 

IV Test Coopera – udział naszych uczniów 
Jedynka pomaga samotnym matkom 

http://sp1.osw.pl/galleries/367/dsc09706.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/367/dsc09717.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/390/img4380.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/390/img4375.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/390/img4386.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/396/dsc0606.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/396/dsc0627.JPG


FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA 

Dzień bez papierosa 2017 
 

Dzień Recyklingu 
 

http://sp1.osw.pl/galleries/415/dsc0141.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/415/dsc0221.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/399/img20170601130113800x449.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/399/img20170601130738800x449.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/399/img201706011308591337x600.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/402/201706061048151.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/402/201706061111531.jpg


III Olimpiada Lekkoatletyczna dla Przedszkolaków. 
 

Tylko zdrowie liczy się… 
 

http://sp1.osw.pl/galleries/412/img4829.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/412/img4835.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/418/dsc0805.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/418/dsc0838.jpg
http://sp1.osw.pl/galleries/418/img0469.jpg


 
 

Warsztaty z ratownikiem medycznym 

Zespół Promocji Zdrowia przygotowywał zdrowe przekąski 



Kl. 4c dokumentowła nie 
spożywanie  napjów 
słodzonych i chipsów 

Konkurs  „Cukier szkodzi” 

Jabłuszko – zdrowe serduszko 



Zajęcia z dietetykiem  -  projekt „Jedz i żyj zdrowiej” 
 

Zajęcia z pielęgniarką szkolną 



Zajęcia kółka kulinarnego 



GAZETKI  



Przed wakacjami nasi uczniowie odbyli szkolenie na temat 
bezpieczeństwa nad wodą 

„Warsztaty ekologiczno-przyrodnicze” Edukacja dla dziewcząt – 
program „ Między nami 

kobietkami” 

http://sp1.osw.pl/galleries/365/img4217.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/365/img4230.JPG
http://sp1.osw.pl/galleries/297/dsc09555.JPG

