Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach

SPRAWOZDANIE
Z OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” 2012

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach aktywnie uczestniczyła w kolejnej edycji
Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Również w tym roku
udział w akcji spotkał się z żywym zainteresowaniem ze strony dzieci, nauczycieli i rodziców
Pierwszy etap kampanii polegał na zapoznaniu uczniów i nauczycieli z głównymi założeniami
akcji oraz na wykonaniu gazetki na szkolnym korytarzu, informującej o tematyce tegorocznej
edycji i konkursach ogólnopolskich. Wśród dzieci rozprowadzone zostały ulotki informacyjne
i propagujące hasło kampanii – „Zdrowy rozsądek daje radę”. W klasach starszych
nauczyciele na lekcjach wychowawczych mówili o asertywności. Wspólnie z uczniami
odpowiedzieli na pytanie, co to znaczy być asertywnym i w jakich sytuacjach należy
przyjmować taką postawę. Dzieci odgrywały scenki dramowe, w których musieli pokazać
zachowanie asertywne do konkretnej sytuacji życiowej. Ciekawym zagadnieniem
poruszonym na lekcjach z wychowawcami był temat marzeń i pragnień. Uczniowie w formie
rysunkowej przedstawili swoje pragnienia, a następnie wspólnie zastanawiali się, co mogą
zrobić, aby te swoje marzenia zrealizować.

Gazetka informująca o założeniach kampanii i konkursach
Uczniowie klas 4-6 wzięli udział w dwóch konkursach, zaproponowanych przez
organizatorów kampanii, czyli konkursie wiedzy – „Żabka czy motylek” oraz konkursie
plastyczno – literackim: „To ja”, w którym należało namalować lub opisać swoje osiągnięcia,
umiejętności, zalety, ale również przedstawić swoje cele i marzenia, które mówią o tym, kim
jesteśmy. Wykonane przez uczniów rysunki były różnorodne pod względem formy,
zastosowanej techniki plastycznej i ciekawe w treści. Wymagały także od dzieci dużego
wkładu pracy i zaangażowania. Wszystkie złożone na konkurs plastyczny prace zostały
wyeksponowane na wystawie na szkolnym korytarzu. Jury konkursowe wybrało najciekawsze
rysunki, a ich autorzy zostali nagrodzeni podczas finału kampanii w naszej szkole.
Najładniejsze prace dzieci zostały również wysłane na adres Fundacji „Trzeźwy Umysł”
w Poznaniu.

Wystawa prac złożonych na konkurs plastyczny „To ja”

Dnia 1 czerwca, w Dniu Dziecka w naszej szkole odbył się finał kampanii „Zachowaj
Trzeźwy Umysł”. Na rozpoczęcie uroczystości nasi milusińscy obejrzeli ciekawe i pouczające
przedstawienia teatralne w wykonaniu pań z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Przedstawienia teatralne
Dalszy przebieg uroczystości był już bardzo aktywny, uczniowie bowiem wzięli udział
w konkursach sportowych i konkursie wokalnym. Młodsi uczniowie naszej szkoły wraz
z wychowawcami pojechali na rolkowisko przy Zespole Szkół w Chełmcu.

Natomiast uczniom klas 4-6 na terenie szkoły zaproponowano udział w konkurencjach
sportowych, tj. tor przeszkód, skoki na skakance, rzut do kosza, rzut do celu. W tych
sportowych zmaganiach mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie. Szczególnie
dopingowani byli zawodnicy, próbujący swoich sił na torze przeszkód. Skoki na skakance
natomiast wyłoniły prawdziwych mistrzów w tej dyscyplinie.

Na torze przeszkód

Skoki na skakance
Konkurencje rozgrywane były z ogromnym zaangażowaniem młodych sportowców
i ostatecznie wyłoniono zwycięzców w różnych kategoriach konkursowych i wiekowych.
W kilku konkurencjach trzeba było zorganizować dogrywki, by wyłonić najlepszych, bo
wyniki były wyrównane. W sumie wręczono na zakończenie imprezy prawie 40 medali oraz
nagrody rzeczowe. W klasyfikacji zespołowej I miejsce uzyskała klasa 4a, II miejsce – klasa
6a, III miejsce – klasa 4b.
Kolejnym punktem imprezy był konkurs wokalny „EURO 2012”. Każda klasa miała
za zadanie wymyślić wcześniej piosenkę związaną z EURO. Następnie ośmioosobowe
zespoły z klas musiały zaprezentować ją publicznie przed całą społecznością szkolną. Teksty
piosenek były ciekawe i pokazywały duże zainteresowanie dzieci mistrzostwami oraz
oddawały emocje z nimi związane.
Oto tekst piosenki ułożonej przez uczniów klasy 4b:
„Strzeliłeś gola”
(na melodię piosenki „Jesteś szalona”)
EURO nadchodzi Polska znów szansę ma,
Polska z Ukrainą będzie grać.
Benisz odbija, Sobiech już piłkę ma,
Rybus do bramki szybko gna.
Ref. Strzeliłeś gola - mówię ci,
Wszyscy ci to mówią - a więc uwierz im,
Nie jesteś trampkarzem - mówię ci,
Jesteś piłkarzem.

Szczęsny nasz bramkarz broni jak tysiąc fal,
Ukraina nie da rady nam.
Stadion oszalał, pada już drugi strzał,
Polska wiwat, puchar w ręku ma.
Ref. Strzeliłeś gola - mówię ci,
Wszyscy ci to mówią - a więc uwierz im,
Nie jesteś trampkarzem - mówię ci,
Jesteś piłkarzem.

Publiczność zagrzewająca wykonawców piosenek
Po wysłuchaniu i obejrzeniu wszystkich wykonań piosenek bezapelacyjnie
zwycięzcami konkursu został zespół z klasy 5, który szczególnie barwnie i oryginalnie
zaprezentował się zebranym. Konkurs ten wywołał wiele emocji zarówno wśród
wykonawców, jak i widowni. Był to przedsmak tego, czym żyć będzie cała Polska lada
chwila. Występujący pokazali, że są bardzo pomysłowi i twórczy. Wszystkie wykonania
piosenek o Euro były niezwykle radosne, a stroje oczywiście w kolorach biało – czerwonych.
Nie zabrakło również akompaniamentu typowego dla kibiców. Brawa dla młodych artystów!

Zwycięzcy konkursu wokalnego

Występ klasy 4b

Piosenka o EURO w wykonaniu uczniów klasy 6a
Dzięki finansowemu wsparciu Pana Wójta Gminy Chełmiec możliwy był zakup
medali oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach sportowych, konkursie
wokalnym i plastycznym.

Nagrody za konkursy sportowe i artystyczne

Ostatnim punktem imprezy, wzbudzającym największe emocje i najprzyjemniejszym
dla dzieci, było wręczenie dyplomów, medali i nagród przez panią dyrektor, Ewę Pierzchałę.
Wręczono prawie 40 medali za konkurencje sportowe. W klasyfikacji zespołowej wyłoniono
trzy najaktywniejsze klasy, które nagrodzono dodatkowo pucharami. Grupą super
sportowców okazała się klasa 4a.
Pani dyrektor ogłosiła również zwycięzców konkursu plastycznego. Jury nagrodziło prace 10
uczniów, spośród prawie 70 rysunków złożonych na konkurs.
W kategorii klas 1-3 zwyciężyli:
I miejsce – Martyna Kowalczyk
II miejsce – Angelika Bińkiewicz
III miejsce – Laura Garbacz
Wyróżnienia: Wiktoria Matuszny, Emilia Słaby
W kategorii klas 4-6 zwyciężyli:
I miejsce – Patrycja Kwiatkowska
II miejsce – Przemysław Guzik
III miejsce – Monika Zapart
Wyróżnienia: Maciej Mężyk, Renata Pacholarz
Wręczone zostały też dyplomy, nagrody rzeczowe i słodkie upominki dla klas
w konkursie wokalnym „EURO 2012”. Jeszcze raz na zakończenie imprezy wystąpił
zwycięski zespół z klasy 5 i wykonał ułożoną przez siebie piosenkę.

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 4-6

Zwycięzcy konkursów sportowych

Puchar i dyplom dla klasy 4b w klasyfikacji zespołowej

Pani Dyrektor też otrzymała medal - od dzieci - za promowanie sportu.
Już teraz oczekujemy na kolejną edycję kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Na pewno naszej szkoły nie zabraknie wśród jej wiernych uczestników. Lubimy bowiem
sport, a nie lubimy tego, co szkodzi zdrowiu.

Koordynator kampanii:
Irena Szajewska

