Festyn rodzinny „Bądźmy razem”
Dnia 29 maja 2010 r. od godziny 10:00
do 16:00 uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii
Środowiska

wraz

z

opiekunami:

panią

Małgorzatą Hoppe, panią Eweliną Derkowską,
panią Anitą Zapart i panią Violettą Pośpiech
wzięli udział w Festynie rodzinnym „Bądźmy
razem”, organizowanym przez Caritas Diecezji
Toruńskiej z okazji Dnia Dziecka. Podczas tej
imprezy na lotnisku Aeroklubu Pomorskiego
znalazło

się

ok.

13

000

dzieci,

którym

zagwarantowano maksymalnie dużo atrakcji
np. zamki, zjeżdżalnie oraz ustawiono wiele
stanowisk z różnorodnym konkursami.
My również przyczyniliśmy się do uświetnienia
tego przedsięwzięcia. Na tę okazję przygotowaliśmy następujące stoiska:
 Konkurs Ekologiczny dla dzieci młodszych, Konkurs Ekologiczny dla
młodzieży – dzieci i młodzież miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy
z zakresu ekologii.
 Zachowanie proekologiczne – tutaj można było sprawdzić swoją wiedzę a
także dowiedzieć się,jakie zachowania są nazywane proekologicznymi, jakie
postawy są obecnie pożądane wśród młodych ludzi.
 Gry edukacyjne – czyli nauka i zabawa w jednym miejscu, tutaj można było
sprawdzić

swoje

umiejętności

matematyczne,

sprawność

manualną

i myślenie, percepcję słuchową, spostrzeganie wzrokowe, pamięć. Nie
zabrakło

również

gier

edukacyjnych

dla

najmłodszych,

którzy

mogli

rozwiązywać rebusy czy też pokolorować kolorowankę. W ten sposób
mogliśmy się przenieść do Krainy Zabawy.
 Szlakiem Kopernika i piernika – podobnie jak przy stoisku konkursów
ekologicznych tutaj także można było sprawdzić swoją wiedzę ale tym razem z
zakresu historii miasta Torunia (ulice, legendy, toruńskie puzzle itp.).
 EkoPuzzle – przy tym stoisku można było sprawdzić umiejętności układania
na czas puzzli, które przedstawiały faunę i florę świata.

We wszystkich konkursach uczestnicy zdobywali słodkie nagrody.
 Origami – na tym stoisku można było zapoznać się ze starą wschodnią sztuką
tworzenia figurek z papieru i przenieść się do czasów młodości aby poukładać
z uczennicami ZSIŚ papierowe fantazje np. zwierzątka, kwiatki.
 Zatańcz ze mną – jeśli ktoś chciał spróbować swoich umiejętności tanecznych
to, to stoisko było dla niego odpowiednim miejscem, uczennice ZSIŚ bowiem z
przygotowanym wcześniej programem do tańca i specjalnie przygotowaną
matą interaktywną podłączoną do notebooka zapraszały wszystkich śmiałków
do zatańczenia układu proponowanego przez komputer.
 Studio makijażu – to stoisko okazało
się fantastyczną atrakcją dla dzieci i
młodzieży. Podczas całej imprezy
skupiła się wokół niego ogromna
liczba zainteresowanych osób, które
życzyły

sobie

przeróżnych

wyczarowania

obrazków.

I

tak

na

twarzach i rękach tworzyliśmy kwiaty,
serca,

motyle,

węże,

psy,

kotki,

tygrysy nawet trupie czaszki.
Na festynie była również możliwość
poznania nauczycieli oraz uczniów ZSIŚ,
zadawania im pytań i uzyskania pełnych
informacji o Szkole. Dzięki ich pomocy
można było otrzymać pełną wiedzę na temat oferty edukacyjnej szkoły i profilów
kształcenia w klasach:
- Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji
- Technikum Architektury Krajobrazu
- Technikum Ochrony Środowiska
Ponadto braliśmy udział w Biegu dla Janka Muzykanta, którego ideą jest
ukazanie projektu stypendialnego Caritas Diecezji Toruńskiej Fundusz dla Janka
Muzykanta, czyli uwrażliwienie na potrzeby ubogiej, kształcącej się młodzieży.

