
FESTYN SPORTOWO -REKREACYJNY  

„DZIEŃ RODZINKI” - 9.06.2017 r. 
  

Dnia 09.06.2017 r. na boiskach Szkoły Podstawowej nr 312 odbył się festyn 
rekreacyjno-sportowy. 

Już po raz czwarty podczas wesołego i szalonego dnia, jakim jest „DZIEŃ 
RODZINKI”, na uczniów SP 312  czekało mnóstwo atrakcji, między innymi: kącik 
piękności, gdzie można było pomalować sobie paznokcie, wykonać tatuaż firmy 
STNux, zapleść włosy w warkoczyki i puszczać ogromne bańki mydlane.   

W salonie fryzjerskim można było wykonać nietuzinkową fryzurę. 



W kąciku językowym, przygotowanym przez szkołę językową „STUDIO MG” pani 
Małgorzaty Rozmysłowskiej, dzieci i dorośli odbyli wycieczkę do Wielkiej Brytanii. 

Nowo otwarty na Gocławiu fitness klub „TOTAL FITNESS” przyciągał dzieciaki 
konkursami i zabawnymi konkurencjami sportowymi, a pomarańczowe balony 
rozdawane dzieciom były nie lada atrakcją.  

Kącik "WIOSŁA I ŻAGLE" przyciągał fanów 
sportów wodnych i nie tylko…  

Można było sprawdzić swoje umiejętności na 
ergometrach wioślarskich i dowiedzieć się, gdzie 
rozpocząć treningi, żeby zostać złotym medalistą 
olimpijskim jak np. Robert Sycz, Kajetan 
Broniewski, Kamila Skolimowska czy Agnieszka 
Kobus. 



Przy stoisku ROBOMAIND można było zakupić „spinery” i zobaczyć, jak powstają 
wydruki 3D.  

Stoisko rozmaitości oferowało wiele ciekawych rzeczy, np. maskotki, gry planszowe, 
torby, kubki, koszulki i książki od WYDAWNICTWA IUVI i „DZIECKO W 
WARSZAWIE. W kąciku „OGNISKA GOCŁAW” można było wykonać 
własnoręcznie naszyjniki czy bransoletki z kolorowych koralików.  

Nasze kąciki z „SOWĄ” jak zawsze były hitem numer 1. 

KĄCIK KOKTAJLOWY proponował pyszne i zdrowe koktajle, a w kawiarence 
można było usiąść i zjeść ciasteczka zakupione prosto z piekarni INTER 
EUROPOL S.A. lub zjeść watę cukrową. 



 

Obok toru przeszkód można było zagrać w grę MÖLLKY i wykonać ciekawe 
eksperymenty na stoisku FUNIVERSITY, a także wygrać model do sklejania firmy 
MIRAGE HOBBY. 

 

KĄCIK ZABAW i stoisko „MATPLANETY” przygotowało dla uczestników 
festynu moc atrakcji: łamigłówki i  różne  ciekawe zagadki. W punkcie medycznym 
ustawionym pod drzewem można było zmierzyć ciśnienie i uzyskać kilku porad na 
temat zdrowia. 



Na patio usytuowano stoisko z pysznymi kiełbaskami, kaszanką, z chlebem ze 
smalcem, ogórkami, gdzie pożywili się głodni uczestnicy festynu.   

Mogli oni także zjeść ciasto w kawiarence, napić się zimnej lemoniady, kupić 
naleśniki. 

Kącik zdrowej żywości serwował pyszne i zdrowe smakołyki, ciasteczka owsiane, 
smaczne sałatki, koktajle, świeżo wyciskane soki czy szaszłyki owocowe, ciasta        
z owocami.  Zapach  grilla roznosił się po całym patio i przyciągał głodomorów. 



Podczas całej imprezy odbywały się liczne pokazy, np. taneczne, karate, 
gimnastyczne i wokalne przygotowane przez „MONTOWNIĘ DŹWIĘKÓW”.   

Miłośnicy piłki nożnej mogli nie tylko zagrać mecz nauczyciele kontra uczniowie, 
ale także zobaczyć, jak trenują dzieciaki z Akademi Piłkarskiej „GOOL”. 



A przed meczem w strefie pięknego kibica można 
było przygotować się do kibicowania biało - 
czerwonym. Po meczu wiernych fanów kusiła 
strefa głodnego kibica. 

 

W strefie „FOTO” można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.   

 



Obok czerwonego boiska  na zwiedzanie miał czekać „MALUCH I OLBRZYM”, 
niestety, ten drugi był tak duży, że nie zmieścił się na teren szkoły. Bardzo 

żałujemy!!!  

Obok świetlicy można było kupić pop corn, zjeść pyszne ciepłe ciasteczka, zakupić 
opaski z tiulowymi kokardami, kolorowe balony czy zrobić własnoręcznie ciekawe 
rzeczy w kąciku origami i wykonać obraz z „kolorowych łapek”. 



Alternatywę dla siedzenia przed komputerem stanowił kącik książki i kącik gier 
planszowych oblegany przez całe rodzinny.   

Można było rownież uzyskać wiele porad przy stoisku „WARSZAWA 
LOKALNIE”.  

Na spragnionych sportu czekały konkurencje sportowe, pokazy judo i piłkarski tor 
przeszkód i dzielnicowy turniej tenisa ziemnego organizowany przez p. Jarosława 
Biegańskiego. 



 

Obok sportowych atrakcji  wybuchał nawet wulkan, przygotowany na stoisku z 
„EKSPERYMENTAMI”. 

W średniej sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie wystawiane przez uczniów 
naszej szkoły, a w dużej sali gimnastycznej ćwiczenia prezentowała grupa „LEGION  
WARSZAWA”. 



Pogoda dopisała, uczestnicy również, a woda Pure Life firmy NESTLĒ  WATERS  
POLSKA  S. A.  - dawała orzeźwienie w ten upalny dzień. 

 

  

Podczas imprezy panowała wspaniała rodzinna atmosfera.   



 

Wszyscy, którzy przybyli na festyn, zgodnie twierdzili, że należy go powtórzyć za 
rok, co stanowi chyba najlepszą ocenę „DNIA  RODZINKI”.


