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Kochane DZIECI, 

My dorośli, chcemy aby Wasz dzień, Dzień Dziecka, był radosny, szczęśliwy i pełen niespodzianek! 

Spotykamy się 1 czerwca, w sobotę, na boisku szkolnym w Straszynie (w razie niepogody na hali 

sportowej w szkole)  o godz.11.00 i będziemy się bawić do godz.16.00. 

Przygotowaliśmy dla Was między innymi: 

 wielką, dmuchaną zjeżdżalnię 

 eurobandżi 

 turniej Samurajów 

 mnóstwo konkursów i konkurencji sportowych z nagrodami 

 zabawy dla najmłodszych dzieci 

 przyjadą na Harleyach prawdziwi Harleyowcy 

 odwiedzą nas zawodnicy GKS Wybrzeże, przywiozą ze sobą motor prosto ze stadionu 

żużlowego 

 czołowa reprezentacja Polski w dyscyplinie „petanque” poinstruuje nas jak należy prawidłowo  

rzucać metalowymi kulami  

 Straż Gminna pozwoli wsiąść do prawdziwego radiowozu 

 pojeździcie po miasteczku ruchu drogowego 

 odbędzie się turniej piłkarski 

 artystki będą malowały buzie – już zastanówcie się nad wymarzonym wzorkiem na twarzy 

 tak jak w ubiegłym roku odbędzie się wielki konkurs plastyczny 

 na scenie wystąpią wspaniali artyści: dzieci z przedszkoli i z naszej szkoły, zespół Jagódki oraz 

wesoły zespół Retro Voice   

 instruktorzy ZUMBY i Fitness pokażą nam jak portowo poruszać się w rytmie muzyk  

 fajni ludzie ze Straszyn.Biega  zaprezentują jak prowadzić życie w sportowym stylu i  mają w 

planie ciekawe konkurencje  

 zobaczycie fragment treningu dzieci z sekcji koszykówki i będziecie mogli wziąć w nim udział 

 dziewczyny będą zamieniać dla Was balony w pieski, szable, kwiatki i inne cuda 

 o ile pogoda dopisze to na zakończenie zabawy Straż Pożarna pozwoli nam poszaleć  w 

kolorowej pianie! 

Aaaa ….  jeszcze pamiętajcie!  Będą pyszne gofry, lody, słodycze i kiełbaski !  

I to wszystko dla Was za darmo! 

Kilka atrakcji trzymamy w sekrecie  i o nagrodach też nic nie napiszemy, bo nie byłoby niespodzianki  

Już nie możecie się doczekać? Jeszcze chwila i zabawę zaczniemy! 

Do soboty (1 czerwca) godz.11.00, na boisku szkolnym w Straszynie! 
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