25. finał WOŚP w Łodzi.
Uczniowie Gimnazjum nr 37 w Łodzi pokażą talenty
dla WOŚP

Podczas dorocznych imprez finałowych WOŚP uczniowie Gimnazjum nr 37 prezentują swoje talenty i umiejętności
©archiwum szkoły

Badania lekarskie, gorące przekąski, kursy językowe i warsztaty to atrakcje niedzielnej imprezy w
Gimnazjum nr 37
Po raz 17. własną imprezę WOŚP organizuje Gimnazjum nr 37 przy ulicy Jarosławskiej 29. W niedzielę od
godziny 15 do 18 na darczyńców Orkiestry czeka wiele atrakcji. Podczas imprezy Miejskie Centrum Medyczne
im. dr. K. Jonschera w Łodzi postawi zdrowotne stoiska na których będzie można między innymi zmierzyć
sobie poziom cukru i ciśnienie, wagę oraz wzrost. Natomiast dietetyczka udzieli porad jak zdrowo się
odżywiać.
Na miejscu pojawi się też specjalista od zdrowia stóp - podolog, który będzie udzielać porad.
Indywidualne konsultacje farmaceutyczne zapewni apteka Dar Zdrowia 24 h, a pracownicy fundacji Kochaj
Życie opowiedzą o profilaktyce przeciwnowotworowej. Będzie też pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przenośny salon fryzjerski zapewni szkoła Anagra. A Zespół Szkół Przemysłu Mody przygotuje pokaz ubrań.
Spora część imprezy poświęcona będzie osiągnięciom gospodarza czyli Gimnazjum nr 37. Będzie można
zobaczyć występ artystyczny uczniów, pośpiewać karaoke, przejść krótki kurs języka obcego, zajrzeć do salonu
gier matematycznych i zagrać w gry planszowe.
W programie jest też wiele warsztatów: między innymi origami, spotkanie teatralne czy zagrać w turniej
wiedzy w stylu „Milionerów”. - Opieramy się na tym, co dzieje się w szkole i na talentach naszych uczniów mówi Anna Frątczak, koordynatorka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Nie zabraknie też smakołyków. Działać będzie magiczna herbaciarnia w stylu Harrego Pottera z autorskimi
rodzajami herbat, podawana będzie gorąca zalewajka oraz naleśniki z kuchni Wszystko ze Smakiem.
Dla rodziców z dziećmi zorganizowane będzie miniprzed-szkole. Z najmłodszymi spotka się też łódzki wiking i
poeta Janusz Berner.
Wstęp jest wolny, podczas imprezy zbierane będą datki do puszek WOŚP. Łącznie w szkole i na ulicach datki
zbierać będzie 36 zarejestrowanych wolontariuszy z Gimnazjum nr 37. - Praktycznie wszyscy uczniowie klas II
i III zaangażowani są w WOŚP - mówi Anna Frątczak.
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