W sobotę 26 maja 2012r. w Szkole Podstawowej w Czerwonaku odbył się
piłkarski festyn rodzinny „EURO 2012” zorganizowany przez Radę Rodziców oraz
grono pedagogiczne szkoły. Festyn trwał od godz. 9.00 do 14.00 i miał iście
mundialowy charakter. Klasy rewelacyjnie przygotowały się na ten dzień ustawiając w
holu szkoły wystawę poświęconą głównym cechom i tradycjom wylosowanego przez
nich kraju. Przybrały też barwy flag 16-tu państw uczestniczących w zbliżających się
Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Goście natomiast wspaniale przebrali się za
kibiców Polski i świetnie wczuli się w klimat imprezy.

Po uroczystym rozpoczęciu festynu, wciągnięciu Euro-flagi na maszt i
odśpiewaniu hymnu „Koko, koko Euro spoko” rozpoczęto sportowe rozgrywki.

Na boisku szkolnym przygotowano wiele stanowisk z konkurencjami m.in. turniej
piłki nożnej, slalom z piłką, strzały do bramki, podbijanie piłki, rzuty piłeczkami do celu,
golf, tor przeszkód i inne. Były one przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Dzieci
poczuły się jak na prawdziwych Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, zdobywały punkty
dla swojego kraju i kolorowo ubrani podejmowali zmagania zarówno grupowe, jak i
indywidualne w celu zdobycia jak najwyższego stopnia podium.

Ponadto, otwarta była także Euro-Galeria młodych artystów, studio Euro-tatuaży
oraz kącik Euro-Puzzli. Działało również bistro na stadionie, w którym goście posilili się
grillowaną kiełbaską i chlebem ze smalcem, oraz przy gorącej kawce uraczyli się
wypiekami naszych rodziców. Wszystkie dzieci ze szkoły otrzymały darmową watę
cukrową, lody, zimne napoje i ciepłą kiełbaskę. Oprócz tego sprzedawano także
cegiełki-piłeczki zbierając w ten sposób pieniążki na nową piaskownicę dla
najmłodszych oraz ławki na dziedziniec szkoły.

Atrakcją pikniku były występy cheerleaderek – dziewcząt z klas szóstych, które
same przygotowały znakomite układy taneczne.

Uczestnicy festynu chętnie kupowali gadżety Euro w sklepiku kibica i robili sobie
zdjęcia z maskotkami Euro - Slavko i Sławkiem.

Pod koniec zwycięskie klasy otrzymały pamiątkowe puchary i pełne torby
słodyczy. W rozgrywkach indywidualnych na podium wchodzili zarówno mali, jak i
dorośli uczestnicy festynu otrzymując medale, dyplomy oraz wiele innych cennych
nagród i słodkości. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny „Euro 2012 w wyobraźni
dzieci” ogłoszony przez Radę Rodziców. Za świetne prace rysunkowe oraz
przestrzenne zwycięzcy otrzymali duże maskotki, plecaki i nagrody ufundowane przez
Lech Poznań.

W związku z bardzo ważną datą festynu- 26 maja- czyli Dniem Matki,
odśpiewano gromkie „Sto lat!” i częstowano wszystkie mamy słodkimi cukierkami.

Rada Rodziców pragnie serdeczne podziękować wszystkim dzieciom i ich
rodzinom za udział w pikniku, a mamusiom i tatusiom za wspaniałe wypieki oraz
pomoc w pozyskaniu cennych skarbów na nagrody dla dzieci. Dziękujemy również
nauczycielom za przygotowanie stanowisk sportowych i pomoc w organizacji innych
atrakcji. Specjalne podziękowania należą się wszystkim, którzy przekazali atrakcyjne
gadżety i upominki bądź w inny sposób wsparli naszą inicjatywę, a w szczególności:
Państwu Kwiatek i Państwu Weiss oraz Urządowi Gminy Czerwonak, a także firmom:
Akwen Czerwonak, Solaris Bus & Coach, Contino Czerwonak, Aquanet Poznań, Lech
Poznań, Agencji Reklamowej Brandhouse i Dyrekcji Real Poznań ul. Szwajcarska.
Dziękujemy także Zarządowi firmy Star Pipe Polska z Czerwonaka, który zdecydował
zakupić dla naszych najmłodszych dzieci piaskownicę na przyszkolny plac zabaw. W
związku z tym wielkim darem pozostało nam przeznaczyć wszystkie zgromadzone na
festynie pieniążki na zakup nowych ławek na dziedziniec szkoły.
Serdecznie dziękujemy
Rada Rodziców

