Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach

SPRAWOZDANIE
Z OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” 2013

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach już po raz kolejny aktywnie uczestniczyła
w Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Tegoroczne hasło
kampanii: ”Na tropie piękna” zainteresowało i zachęciło uczniów do poszukiwania piękna
w najbliższej okolicy, ale również w sobie i w osobach, z którymi się spotykają.
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 – ”Na tropie piękna”.
W klasach starszych nauczyciele przeprowadzili zajęcia profilaktyczne
z wykorzystaniem materiałów „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wspólnie z uczniami rozmawiali
o miejscowości, w której mieszkają. Klasa 5b wykonała schematyczną mapkę wsi, uczniowie
zaznaczyli na niej charakterystyczne punkty miejscowości i umieścili na niej piękne zakątki,
urokliwe budowle i inne piękne elementy otoczenia. Zajęcie to rozbudziło w uczniach chęć
poszukiwania piękna w przyrodzie i dzielenia się swymi spostrzeżeniami z innymi. Zwróciło
również uwagę dzieci na zagadnienia ekologiczne i zmusiło ich do refleksji, że to co piękne
trzeba chronić. Podczas kolejnych zajęć uczniowie przekonali się, że piękna dostarcza nam
też sztuka i sport. Rysowali swoją ulubioną dyscyplinę sportową, opowiadali o niej oraz
o swoich sportowych doświadczeniach i sukcesach. Podczas zabawy „Dłoń życzliwości”
wypisywali dobre rzeczy o kolegach i dzięki temu przekonali się, że piękno kryje się również
w każdym człowieku, a wyraża się jego dobrymi cechami charakteru, pięknymi czynami
i życzliwością wobec drugiego człowieka.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się konkurs plastyczno – literacki
„Na tropie piękna”, zaproponowany przez organizatorów kampanii. Polegał on na
przedstawieniu pięknego miejsca swojej okolicy w formie plastycznej lub literackiej.
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 prace (a było ich naprawdę dużo: 65 prac
plastycznych i 3 prace literackie) zostały wyeksponowane na wystawie na szkolnym
korytarzu. Jury konkursowe wybrało najciekawsze rysunki, a ich autorzy zostali nagrodzeni.
W kategorii klas 1 - 3 najładniejsze prace plastyczne wykonali:
I miejsce –
Wiktoria Matuszny
II miejsce – Weronika Mróz
III miejsce – Justyna Mróz
W kategorii klas 4 – 6 zwycięzcami zostali:
I miejsce –
Katarzyna Smajdor
Martyna Wąsowicz
II miejsce – Monika Zapart
III miejsce – Aleksandra Mróz
Wyróżniono prace plastyczne następujących osób:
Patrycja Haberka, Angelika Bińkiewicz, Laura Garbacz, Michał Świderski, Artur Brdej,
Alicja Hasior.

W konkursie literackim zwyciężył Sebastian Mordarski, który napisał wiersz pt.
„Marcinkowice”. Oto on:
Czy już wszyscy o tym wiecie,
Gdzie jest piękny zakątek na świecie?
Są tam cudne okolice,
To są właśnie Marcinkowice.
Kto w nich mieszka dobrze wie,
Że tam szkoły są aż dwie.
Szkoła pierwsza – podstawówka,
Przy której jest też zerówka.
Trochę dalej jest alejka,
Nad nią szkoła druga – wielka.
Kształci ona przyszłe wojsko,
By miał Ci kto służyć, Polsko.
Jest w niej policja i straż.
To zawody, które znasz.
Obok niej budynek stoi,
Co się zapisał w historii.
W nim Morawski urzędował
I Marszałka tam przyjmował.
Niedaleko – daję słowo
Widać kaplicę wiekową.
Jest drewniana, malowana,
Przez mieszkańców szanowana.
Idąc w górę wzdłuż asfaltem
Ujrzysz ślady krwi i blizny
Tych, którzy bronili ojczyzny.
Jest też kościół murowany,
Przy nim dom parafialny,
A w nim duża biblioteka,
Która kształci człowieka.
Kapliczek tu nie brakuje
I wzgórze trzech krzyży króluje.
Są też pomniki przyrody,
Co dodają im urody.
O tej naszej okolicy
Można by tak pisać wiele,
Moi drodzy przyjaciele,
Lecz od serca powiem szczerze:
Niech się każdy tu wybierze,
Niech pozwiedza te zakątki i zachowa pamiątki.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie „Na tropie piękna”

Uczniowie wzięli również udział w konkursie ulotkowym „Mały Odkrywca”,
w którym należało odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących polskich atrakcji turystycznych.
Ulotki z odpowiedziami na konkursowe pytania oraz najładniejsze prace plastyczne
i literackie dzieci zostały wysłane na adres Fundacji „Trzeźwy Umysł” w Poznaniu.

Finał kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” odbył się w niezwykle urokliwym
miejscu – w Rozewiu. Tam bowiem prawie stuosobowa grupa uczniów naszej szkoły spędziła
10 dni na Zielonej Szkole. Pierwszym przystankiem w długiej drodze nad morze była
Warszawa, gdzie dzieci spędziły dwa dni. W stolicy zwiedziły: Cmentarz Powązkowski,
Sejm, Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto, Centrum Nauki Kopernik. W tym pięknym
mieście mogliśmy w pełni realizować główne hasło tegorocznej kampanii ZTU, bowiem tam
urokliwych zakątków było wiele. Utrwalone one zostały na zdjęciach, których uczestnicy
zrobili naprawdę bardzo dużo. Jest to kolejny dowód na to, że dzieci dostrzegają piękno
starych i nowoczesnych miejsc naszej stolicy i chcą się wrażeniami z ich oglądania dzielić ze
swoimi bliskimi.

Kolejne dni dzieci spędziły nad morzem w Rozewiu. Było to idealne miejsce, by
podziwiać piękno przyrody z jej najdrobniejszymi elementami, a także aktywnie i na świeżym
powietrzu spędzać czas. Plaża i morze dostarczyły wiele możliwości do spontanicznych
i zorganizowanych zabaw. Dzieci chętnie wymyślały zabawy w wodzie, urządzały gry
i zabawy ruchowe na plaży.

Zabawy na plaży i w morzu

Zabawy na plaży i w morzu
W ramach promowania sportu i aktywności ruchowej zorganizowano m. in. takie zawody jak:
 bieg wagoników, w którym zwyciężyły: Klaudia Wójcik, Patrycja Kwiatkowska
i Katarzyna Cichostępska
 bieg z „krzesełkiem”. Zwycięzcy: Katarzyna Wilczak, Karol Drwal, Kinga Cięciwa
 kamyczki, patyki. Zwycięzcy: Aleksandra Mróz, Izabela Żak, Monika Zapart.

Konkursy sportowe na plaży

Niezwykle dużym wyzwaniem, wymagającym wysokiej kondycji fizycznej, był
„marsz po zdrowie” z Rozewia na ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym.
Uczniowie pokonali łącznie trasę 10 kilometrów, idąc plażą wzdłuż morza oraz Wydmą
Łącką.

10-kilometrowy marsz po zdrowie

Kolejnym działaniem w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” był konkurs na
najciekawszą rzeźbę z piasku z wykorzystaniem znalezionych na plaży skarbów. Powstało
kilkanaście bardzo ciekawych i pomysłowych prac: syrenki, żółwie, ośmiornice, zamki i mury
obronne, serca z napisem Zielona Szkoła … Podczas tego konkursu dzieci świetnie się
bawiły, ale również kształtowały w sobie postawy estetyczne i takie cechy jak współpraca
i odpowiedzialność za efekt wykonywanego zespołowo zadania. Potem oczywiście mogły
oglądać swe dzieła z piasku i podziwiać ich piękno. Szkoda tylko, że to piękno (piaskowe)
było tak nietrwałe.
Zwycięzcy konkursu na najciekawszą rzeźbę z piasku:
I miejsce - drużyna w składzie: Marek Samek, Krzysztof Feryński, Mariusz
Kowalczyk, Sebastian Matuszny, Krystian Jacak, Jakub Świderski, Konrad Jacak
oraz
I miejsce – drużyna w składzie: Katarzyna Smajdor, Klaudia Wójcik, Gabriela
Stachoń.

Zwycięzcy konkursu na najciekawszą rzeźbę z piasku

Wielkim przeżyciem dla młodych kibiców piłki nożnej było zwiedzanie stadionu
w Gdańsku. Mieli oni okazję zobaczyć szatnię sportowców, wyjść na płytę boiska, usiąść na
miejscach dla kibiców oraz w loży dla wipów.

Na stadionie w Gdańsku

Kolejna wyprawa – tym razem do Władysławowa i niezwykłe przeżycie - zachód
słońca. Było się czym zachwycać. Jakże właściwe w tym miejscu stało się hasło kampanii
„Piękno otwiera na świat, dostarcza przyjemnych uczuć i budzi w nas nadzieję”.

Wieczorami młodzi ludzie nie leniuchowali, ale dalej aktywnie spędzali czas na
dyskotekach tańcząc w rytmach swych ulubionych piosenek oraz ćwiczyli zręczność
i spostrzegawczość, grając w bilard i piłkarzyki.

Dyskoteka połączona z pizza – party

Zabawy zręcznościowe
Dzieci odbyły również wycieczki do ciekawych i pięknych miast nadmorskich. Były
w Gdańsku, Sopocie, Jastrzębiej Górze, Władysławowie i Chałupach. Odbyły rejs statkiem na
Westerplatte. Miały więc mnóstwo okazji do szukania piękna i zachwycania się nim, tym
bardziej, że są to tereny inne krajobrazowo niż miejsca, w których mieszkają i uczą się.

W Gdańsku

Rejs statkiem

Dzięki finansowemu wsparciu Pana Wójta Gminy Chełmiec możliwy był zakup
nagród rzeczowych dla zwycięzców w konkursach sportowych i konkursach artystycznych, za
co serdecznie dziękujemy. Hasło tegorocznej kampanii „Na tropie piękna” idealnie współgrał
z miejscem, gdzie nastąpił finał akcji. Nadmorskie krajobrazy i ciekawe miejsca, jakie mogli
zobaczyć uczestnicy Zielonej Szkoły, dostarczyły wiele okazji do zachwycania się pięknem
naszego kraju, a morze i plaża stały się miejscem wielu zabaw i radości. Piękno dostarcza
bowiem radości.
Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach już od wielu lat jest wiernym uczestnikiem
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Co roku z radością i zaangażowaniem podejmujemy
nowe zadania. Różnorodne zagadnienia i konkursy proponowane przez organizatorów
kampanii sprawiają, że i my mamy coraz ciekawsze pomysły na ich realizowanie,
a aktywność dzieci i opiekunów wzrasta.
Koordynator kampanii:
Irena Szajewska

LAUREATKA KONKURSU
ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2013
Bożena Konar z klasy 3 znalazła się w gronie jedenastu laureatów z terenu Gminy
Chełmiec, nagrodzonych w konkursach zorganizowanych w ramach Ogólnopolskiej
Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - edycja 2013. Konkurs plastyczno –
literacki „Na tropie piękna” zaproponowany przez organizatorów kampanii - Stowarzyszenie
Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu - polegał na przedstawieniu pięknego
miejsca swojej okolicy w formie plastycznej lub literackiej. Rysunek Bożenki został wybrany
spośród kilku tysięcy prac nadesłanych na konkurs. Koordynatorem kampanii w Szkole
Podstawowej w Marcinkowicach jest p. Irena Szajewska.
Uroczyste wręczenie nagród (rolek, karnetów na lodowisko w Chełmcu oraz słodkich
niespodzianek) ufundowanych przez p. Bernarda Stawiarskiego Wójta Gminy Chełmiec
nastąpiło 12 listopada 2013r. na sesji Rady Gminy.

