
 

Samorządowy Dzień św. Urszuli /21.03.2017- środa/- PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY  

Oto ramowy plan najbliższego Dnia św. Urszuli:  

8:00-8:30- spotkanie w sali gimnastycznej z panem Dyrektorem klas:4-7 i II-III  gimnazjum 

klasy  DZIEŃ MOTYLA = DZIEŃ WRAŻLIWOŚCI NA POTRZEBY INNYCH  
„Motyli wolontariat ma wielką moc, chcemy to pokazać 21 marca i poruszyć serca tych, 
którzy mogą i powinni pomagać”. 
Aktywność 

4abcde 8:30-9:35- wiosenne występy /prezentacja klasy – sala gimnastyczna/ 
9:35-10:00-śniadanie w klasach  
10:00-11:30 – wyjście i udział w Akcji malowania motyli /Urząd Marszałkowski/Urząd 
Wojewódzki/Urząd Miasta Poznania* 
12:00-12:30 – W ramach Jarmarku Wielkanocnego „Dzień Motyla- Dzień dla Hospicjum 
Palium”- udział w programie artystycznym /plac Wolności 
13:30-13:45- powrót do szkoły i podsumowanie akcji Szkolnego Motylego Wolontariatu 

5abc 8:30-9:35- wiosenne występy /prezentacja klasy  
9:35-10:00-śniadanie w klasach  
10:00-11:30 – wyjście i udział w Akcji malowania motyli /Urząd Marszałkowski/Urząd 
Wojewódzki/Urząd Miasta Poznania* 
12:00-12:30 – W ramach Jarmarku Wielkanocnego „Dzień Motyla- Dzień dla Hospicjum 
Palium”- udział w programie artystycznym /plac Wolności 
13:30-13:45- powrót do szkoły i podsumowanie akcji Szkolnego Motylego Wolontariatu 

6abc 8:30-9:35- wiosenne występy /prezentacja klasy  
9:35-10:00-śniadanie w klasach  
10:00-11:30 – wyjście i udział w Akcji malowania motyli /Urząd Marszałkowski/Urząd 
Wojewódzki/Urząd Miasta Poznania* 
12:00-12:30 – W ramach Jarmarku Wielkanocnego „Dzień Motyla- Dzień dla Hospicjum 
Palium”- udział w programie artystycznym /plac Wolności 
13:30-13:45- powrót do szkoły i podsumowanie akcji Szkolnego Motylego Wolontariatu 
 



 

Klasy  DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI 
Aktywność 

7abc  8:30-9:45- malowanie motyli w ramach Akcji Szkolnego Motylego Wolontariatu /sale lekcyjne/ 
9:45-10:00-śniadanie w klasach  
10:00-10:45- wiosenne występy /prezentacja klasy poprzez piosenkę, skecz, taniec układ 
gimnastyczny– sala gimnastyczna/ 
10:45-12:40- turnieje sportowe /dziewczyny – zielona sala gimnastyczna; chłopcy – duża sala 
gimnastyczna/ 
13:00-13:45 – turniej gier planszowych / sale lekcyjne/, podsumowanie dnia 

IIabcd 8:30-9:45- malowanie motyli w ramach Akcji Szkolnego Motylego Wolontariatu /sale lekcyjne/ 
9:45-10:00-śniadanie w klasach  
10:00-10:45- wiosenne występy /prezentacja klasy poprzez piosenkę, skecz, taniec układ 
gimnastyczny– sala gimnastyczna/ 
10:45-12:40- turnieje sportowe /dziewczyny – zielona sala gimnastyczna; chłopcy – duża sala 
gimnastyczna/ 
13:00-13:45 – turniej gier planszowych / sale lekcyjne/, podsumowanie dnia 

IIIabc 8:30-9:45- malowanie motyli w ramach Akcji Szkolnego Motylego Wolontariatu /sale lekcyjne/ 
9:45-10:00-śniadanie w klasach  
10:00-10:45- wiosenne występy /prezentacja klasy poprzez piosenkę, skecz, taniec układ 
gimnastyczny– sala gimnastyczna/ 
10:45-12:40- turnieje sportowe /dziewczyny – zielona sala gimnastyczna; chłopcy – duża sala 
gimnastyczna/ 
13:00-13:45 – turniej gier planszowych / sale lekcyjne/, podsumowanie dnia 

 


