Szkoła Podstawowa
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach

SPRAWOZDANIE
Z OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII PROFILAKTYCZNEJ
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2017”

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach kolejny już raz przystąpiła do ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Wzięli w niej udział uczniowie klas 1-6.
Wychowawcom przekazane zostały przygotowane przez organizatorów materiały.
Koordynator zapoznał uczniów z założeniami kampanii, poinformował o konkursach pod
hasłem „Na skrzydłach przyjaźni”.
Rodzice otrzymali ulotki, a na spotkaniach wychowawcy przeprowadzili zajęcia na
temat budowania relacji między rodzicami i dziećmi, sposobów porozumiewania się
dorosłych z młodymi ludźmi i budowania autorytetu rodzica, a także wpływu grupy
rówieśniczej na młodego człowieka.
Wychowawcy, wykorzystując scenariusze zajęć oraz karty pracy, przeprowadzili
ciekawe lekcje dotyczące budowania przyjacielskich relacji między rówieśnikami, a także
pozytywnego obrazu samego siebie. Karty pracy stworzyły okazje do rozmów na tematy
ważne w życiu młodych ludzi – Jaki jestem? Ile jestem wart? Jak postrzegają mnie inni
ludzie? Co zrobić, żeby zdobyć przyjaciela?

Na korytarzu szkolnym wykonano gazetkę informującą o tym, że nasza szkoła
uczestniczy w kampanii ZTU. Znalazły się na niej informacje dla uczniów, łącznie z
regulaminem konkursu literacko-plastycznego i konkursu dla grup, oraz informacje dla
rodziców. Całość wzbogaciły plakaty nadesłane przez organizatorów.

Finał akcji w naszej szkole tradycyjnie miał miejsce w Dzień Dziecka. Odbyły się
różne konkurencje sportowe: rzuty do kosza, skoki na skakance, żonglerka hula hop,
żonglerka piłką nożną. Uczniowie chętnie próbowali swoich umiejętności. Ilość wykonanych
ćwiczeń przeliczana była na punkty, które następnie zliczono. W ten sposób zostali wyłonieni
mistrzowie w każdej kategorii sprawnościowej.

W przerwie między rozgrywkami sportowymi uczniowie wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji masowego czytania książek. Prawie 100 osób zebrało się w sali
gimnastycznej i czytało swoją ulubioną książkę. Uczniom spodobała się taka forma
promowania czytelnictwa i stwierdzili, że w grupie przyjemnie jest czytać książki. Akcja była
też okazją do zachęcenia rówieśników do sięgnięcia po książkę, która spodobała się koledze.

Na zakończenie Dnia Dziecka dziewczynki z klasy 6 poprowadziły gry i zabawy przy
muzyce. Odbył się tez mecz koszykówki, który dopingowali inni uczniowie. Podczas zabaw i
rozgrywek sportowych dziewczyny z klasy 6 prowadziły loterię fantową, dochód z której
przeznaczono na zakup sprzętu sportowego. Warto zaznaczyć, że to szóstoklasistki były
pomysłodawczyniami i organizatorkami loterii.
Jak co roku wyłoniono w szkole Sportowca Roku w kategorii dziewcząt i chłopców.
Przyznano trzy miejsca. Puchary i dyplomy wręczyła pani dyrektor, Ewa Pierzchała.

W ramach działań kampanijnych zorganizowano wycieczkę do Zatoru. Uczniowie
zobaczyli tam park dinozaurów, park mitologii, owadów. Dużo radości dostarczył im czas
spędzony na placu zabaw. Wycieczka była świetną okazją do zacieśniania znajomości, jak
również do kształtowania pozytywnych zachowań interpersonalnych.

Atrakcyjny dla uczniów był ogłoszony przez organizatorów konkurs literacko –
plastyczny „Na skrzydłach przyjaźni”. Najciekawsze prace zostały wysłane do Poznania. Oto
wiersze o przyjaźni z bohaterem literackim:
PRZYGODA Z KUBUSIEM PUCHATKIEM
Kubuś Puchatek wesoły miś,
Na swe przygody zaprasza dziś.
Siedzi przed domkiem na ławeczce
I marzy o dalekiej wycieczce.
Zabiera mnie chętnie ze sobą,
Bo raźniej wędrować z drugą osobą.
Plecaki ze sobą zabieramy
I Stumilowy Las opuszczamy.
Idziemy wąską drogą,
Widzimy Kłapouchego z chorą nogą.
Pytamy się: Co się stało?
- Drzewo mi nogę złamało.
Z plecaka bandaż wyjmuję
I osiołkowi nogę opatruję.
Idziemy dalej wzdłuż strumyka,
A tutaj Królik spłoszony umyka.
W zagonkach między kapustą się chowa,
A złego lisa już boli głowa.

Miło wędrować z Kubusiem małym,
Bo jest przyjacielem doskonałym.
Każdemu pomoże w biedzie,
Choć sam wygodne życie wiedzie.
Idę z Puchatkiem dalej powoli,
By wędrówką nacieszyć się do woli.
Widzimy jagody na krzaczku,
A obok rośnie kwiatuszek maczku.
Kubusiowi ślinka cieknie,
Bo jagody pachną pięknie.
Nagle pszczoła nadlatuje,
Ja rękami wymachuję.
Boję się jej ugryzienia
I na żądło uczulenia.
Kubuś ma rozumek mały,
Ale pomysł doskonały.
Bierze beczułeczkę miodku
I podaje go na spodku.
Pszczółka pyszny miodek poczuła
I mnie żądłem nie ukłuła.
Zjadła wszystko ze smakiem,
Pofrunęła nad makiem.
Kubusiowi podziękowała,
A kwiatek czerwony mi dała.
Jagód dla nas nazrywała
I na listku nam podała.
Rączką wdzięcznie pomachała
I do ula odleciała.
Z Kubusiem wracamy z wycieczki,
Bolą nas małe nóżeczki.
Zawsze o przyjaźni pamiętajmy,
Chętnie wszystkim pomagajmy!
Wystarczy tylko fantazja
A na przygodę znajdzie się okazja.
Lubię Kubusia Puchatka,
Każda przygoda z nim to nowa zagadka.
Jest moim przyjacielem,
Który dobroci ma wiele.
Agnieszka Szajewska
Klasa 2b

Przyjaźń to nie tylko słowo
Przyjaźń – zwykłe słowo,
Lecz tworzysz ją zespołowo.
Dla każdego jest to ważna rzecz,
Nie możesz potem dawać wstecz.
Przyjaciele są to najwspanialsze osoby,
Pomogą ci przetrwać najgorsze choroby.
Razem wygrywacie i przegrywacie,
Dużo radości sobie dostarczacie.
Przyjaciel to ktoś, kto nie ocenia,
To ktoś dla ciebie nie bez znaczenia.
Zawsze pociesza, dobrych rad udziela.
Szczęściarz ten, kto ma przyjaciela.
Poznać przyjaciela wiernego możesz,
Gdy książkę „Ten obcy” otworzysz.
Zenek zabierze cię w podróż daleką,
Bo nie chce zostać emocjonalnym kaleką.
Miłości szuka u wujka swojego,
Bo domu nie ma własnego.
Przeciwności wiele pokonuje,
Na wyspie przyjaciół odnajduje.
Zenek może być przyjacielem dla ciebie,
Dzięki sile woli jest w siódmym niebie.
Pokazuje, że wiele można zdziałać
I przede wszystkim nigdy się nie poddawać.
Bożena Konar
Klasa 6

Hasło tegorocznej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” było inspiracją do
interesujących i wartościowych działań z uczniami. Mamy nadzieję, że temat kolejnej edycji
będzie równie atrakcyjny.
Koordynator kampanii: Irena Szajewska

