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KAMPANIA PROFILAKTYCZNA
„BLIŻEJ SIEBIE, DALEJ OD UZALEŻNIEŃ 2015”
Nasza szkoła przystępuje do gminnej kampanii profilaktycznej „bliżej siebie, dalej od
uzależnieo” regularnie od zainaugurowania jej kilka lat temu. Niezależnie od niewielkiej ilości
uczniów aktywnie realizujemy działania wynikające z programu kampanii. Realizujemydwa
zawarte w tytule kampanii założenia: jesteśmy bliżej siebie- współpracujemy, organizujemy i
prezentujemy nasze osiągnięcia i wnioski oraz oddalamy się od uzależnieo- uczniowie i ich
rodzice są świadomi zagrożeo czyhających na nich w dzisiejszym świecie. Jak co roku w
ramach realizowanego szkolnego programu profilaktycznego zostało przeprowadzonych
szereg działao i lekcji wychowawczych w wyniku których:
-nasi uczniowierozumieją zagrożenie , jakie niosą uzależnienia od papierosów, leków,
alkoholu i narkotyków;
-poznali sposoby realizowania zdrowego stylu życia, bez picia alkoholu i zażywania różnych
środków uzależniających;
-potrafią w higieniczny sposób korzystad z komputera, Internetu i programów telewizyjnych;
-są asertywni i wyrozumiali względem siebie;
-radzą sobie ze stresem i potrafią w kontrolowany sposób wyrażad własne uczucia;
-dokonują właściwych wyborów, jak przyjemnie i z pożytkiem dla własnego organizmu
spędzad wolny czas.
W kolejnych latach również planujemy aktywny i owocny udział w kampanii.

ALKOHOL
Na lekcji wychowania do życia w rodzinie uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt.
„Działanie alkoholu i wpływ na organizm człowieka”. W klasach starszych uczniowie wykonali
ścienne gazetki tematyczne.
Uczniowie wiedzą, że picie alkoholu nie jest koniecznością, ale obyczajowością oraz, że
częste picie przeradza się w uzależnienie i doprowadza do degradacji człowieka.
Uczniowie starszych klas uczestniczyli w dyskusji na temat różnych sposobów zapobiegania
alkoholizmowi – w myśl ustawy o wychowaniu w trzeźwości.Na lekcjach wychowawczych
poświęconych uzależnieniu od alkoholu za pomocą scenek dramowych rozwijano postawy,
świadomego odmawiania spożywania napojów alkoholowych.
W październiku rodzice uczniów podczas spotkania z policjantem mieli możliwośd
wysłuchania referatu na temat trzeźwości kierowców i bezpieczeostwa na drodze, mogli
również na własnej skórze przekonad się, jak zachowuje się nasz organizm po spożyciu
różnych dawek alkoholu. Wykorzystano do tego specjalne gogle.
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Również w październiku naszą szkołę, rodziców i uczniów odwiedził pan Justyn Kołek,
znany ekspert w dziedzinie grzyboznawstwa, lecz tym razem nie dzielił się z nami swoją
wiedzą na temat grzybów, lecz historią swojego życia – opowiedział, jak niewiele potrzeba
aby wpaśd w szpony nałogu i jak bardzo trzeba walczyd, aby z tego nałogu wyjśd.

Nasi uczniowie deklarują, że nie sięgają po alkohol, ponieważ znają prawdę o
uzależnieniu i mechanizmie jego działania oraz przyczynach skłaniających dorosłych i dzieci
do sięgania po ten niebezpieczny napój.

NIKOTYNA
Odbyły się pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat nikotyny i jej wpływu na
zdrowie człowieka.Uczniowie obejrzeli film edukacyjny ukazujący m. in. zmiany zachodzące
w płucach palacza pt. „Palenie tytoniu i alkoholizm to choroby XXI wieku”. Na zebraniu
wywiadowczym w maju poinformowano rodziców, że palący dorośli stanowią zagrożenie dla
dziecka. Zostały rozdane foldery na temat biernego palenia wykonane przez uczniów klas
starszych pod kierunkiem nauczyciela informatyki Julii Dura.
Zrealizowano międzyklasowy projekt ph.„Idzie wiosna, pomyśl o zdrowiu” na temat
właściwego stylu życia. Zaś w klasach zostały wykonane gazetki ścienne na temat
„Szkodliwości palenia tytoniu”.
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Uczniowie naszej szkoły nie palą papierosów, wiedzą, że palenie, a dokładniej składniki dymu
tytoniowego są przyczyną wielu groźnych chorób.

NARKOTYKI, LEKI I INNE ŚRODKI ODURZAJĄCE
Na lekcjach wychowawczych o narkomanii i jej skutkach zapoznano uczniów z
podstawową wiedzą nt. narkotyków i różnych środków odurzających oraz i ch działania na
organizm ludzki. Wyjaśniono niektóre przyczyny zażywania narkotyków i nadużywania leków.
Uświadomiono uczniom, że wzięcie narkotyku „na próbę” lub zbyt częste stosowanie
niektórych leków może byd początkiem uzależnienia.Poprzez scenki dramowe, filmy
edukacyjne, zdjęcia ludzi przed i po uzależnieniu, nagranie „wyznao narkomana”
kształtowano u dzieci postawy skutecznego odmawiania.Uczniowie klasy wykonali plakaty
oraz zaprezentowali je w grupach.
Podczas zebrania rodzicielskiego wychowawcy klas starszych rozmawiali z rodzicami nt.
zagrożeo czyhających na ich dzieci – głównie wychowawca klasy VI zwrócił szczególną uwagę
na problemy związane w dorastaniem i zmiana środowiska czekającą jego wychowanków.
Rodzicom zostały przekazane odpowiednie materiały edukacyjne.
Klasy starsze pod opieką pani Izabeli Jóźwiak przygotowały inscenizację dla swoich
młodszych kolegów. Wystawiono bajkę o królewnie śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Tak jak
w oryginale, Królewna, wspierana przez siedmiu Krasnoludków, musiała odpierad ataki Złej
Macochy. Miała do pokonania wiele przeszkód, na przemian załamywała się i odzyskiwała
zaufanie do ludzi. Zła Macocha wykorzystywała sytuację i pod nieobecnośd Krasnoludków
częstowała Królewnę magicznymi cukierkami, kuszącymi ciastkami, czy zaczarowanymi
owocami, które miały poprawid jej humor, ale tylko pogarszały jej stan zdrowia. W naszej
bajce Królewna na koocu uwierzyła w siłę przyjaźni i miłości, przepędziła Złą Macochę i żyła
długo i szczęśliwie, bez pomocy „magicznych wspomagaczy”. Po przedstawieniu pani
dyrektor Lucyna Wacławska przeprowadziła z publicznością i aktorami pogadankę na temat
używek i uzależnieo. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły bardzo dokładnie zrozumieli i
przyswoili przesłanie bajki.
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Uczniowie naszej szkoły wiedzą, czym są narkotyki i zdają sobie sprawę z tego, że
nadużywanie leków również ma szkodliwe działanie na ludzki organizm i może prowadzid do
uzależnienia.
UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I TELEWIZJI
13 listopada odbyły się zajęcia profilaktyczne dla klas 0-III. Dzieci podczas tych zajęd
dowiedziały się, co to jest uzależnienie, samodzielnie próbowały sformułowad definicję tego
słowa. Uczniowie poznali różne uzależnienia, jakie mogą dotyczyd zarówno dorosłych jak i
dzieci. Zastanawiali się nad niebezpieczeostwem, jakie niesie ze sobą uzależnienie od
komputera. Wymyślali, co można robid zamiast grad na komputerze, podawali przykłady na
zdrowego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Dzieci wykonały plakat "Zamiast grad na
komputerze, lepiej jeździd na rowerze".
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Uczniowie wiedzą, że nie należy całkowicie negowad środków masowego przekazu, gdyż np.
prawidłowe wykorzystanie internetu:
ułatwia nam szybkie wyszukiwanie informacji na dany temat,
umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości,
dzięki właściwym grom można urządzid sobie świetną i pouczającą zabawę’
jest doskonałym narzędziem ułatwiającym naukę’
jest prawdziwym oknem na świat.
Komputer przekazuje mnóstwo informacji. Jeśli nie potrafimy wybrad tych ważnych, w ich
natłoku niczego się nie dowiemy ani nie nauczymy. To się nazywa szum informacji.Gdy
siedzimy zbyt długo przed ekranem, psujemy sobie wzrok. Telewizor i komputer kradnie nam
czas. Odciąga od książek, zabawy z rówieśnikami, rozmowy z rodzicami i wszystkich
wartościowych rzeczy, które warto robid wspólnie.Nasi uczniowie sami zredagowali dla
siebie i rówieśników kilka porad:
Ustal z rodzicami, ile czasu dziennie możesz spędzad przed monitorem.
Dobrze rozplanuj czas, który zostaje ci po szkole. Częśd przeznacz na obowiązki
domowe, odrabianie lekcji i naukę, częśd na wspólną zabawę lub rozmowę z
rodzicami i na komputer.
Codziennie znajdź kilkanaście minut na przeczytanie książki, komiksu lub
czasopisma.
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Nie zapomnij o sporcie i ruchu na świeżym powietrzu! Jeśli więcej czasu spędzasz
przed komputerem niż na zabawach i sporcie, za kilka lat będziesz mied bladą
twarz, podkrążone oczy, okulary grubości deski i zadyszkę po przejściu z pokoju do
łazienki. Uwaga! Tablet i PSP to też komputerowe ekraniki.

AGRESJA
W tym roku, jak i w poprzednich przekazywano naszym uczniom wiedzę nt. jakie
zachowania określamy agresywnymi i jakie są rodzaje agresji, zorganizowano zajęcia
integracyjne w grupach, uświadamiano uczniom, że dojrzewanie organizmu wpływa na
zachowanie, kształtowano umiejętności radzenia sobie z emocjami, rozwijano umiejętności
nieagresywnego reagowania na agresję.
Odbyły się na ten temat następujące lekcje wychowawcze:
Zgubny wpływ nadmiaru Internetu na zdrowie psychiczne młodych ludzi, filmy
edukacyjne,
W walce ze stresem, (podczas l. wych. wprowadzono uczniom w problematykę
zdrowia psychicznego. Dostarczono im wiedzy i narzędzi poprawiających
umiejętności rozładowania swoich emocji i właściwego reagowania w sytuacjach
stresogennych)
Jak budowad pewnośd siebie – przeprowadzono l. wych. przy użyciu tekstów
biblioterapeutycznych
Wychowawca klasy VI szczególną uwagę zwrócił na przygotowanie wychowanków na
zderzenie z nowym środowiskiem, jakim na pewno będzie dla nich gimnazjum.Przy użyciu
dramy, scenek rodzajowych przeanalizowana możliwe scenariusze sytuacji (z jakimi przyjdzie
im się spotkad) i ich rozwiązao.
W maju 2015 pod opieką pani Krystyny Gębala przeprowadzono w naszej szkole
konkurs plastyczny ”Stop przemocy! Widzę-słyszę-czuję-reaguję”.29 maja 2015r. komisja w
składzie: pani Ewelina Pacek, ks. Wojciech Wasztyl, pani Izabella Jóźwiak rozstrzygała
konkurs.
Wyniki konkursu:
W kategorii klas I-III

I miejsce Julia Maciaś
II miejsce Zuzanna Opyrchał
III miejsce Nadia Kucharczyk
Wyróżnienie : Andrzej Dwiertnia, Konrad Szczygieł, Anna Wielgus
W kategorii klas IV-VI:

I miejsce Tomasz Bekas
II miejsce Patryk Stawowy
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III miejsceI Barbara Bąk
Wyróżnienie: Marcin Bąk, Karolina Bak, Justyna Miarka

Wśród uczniów naszej szkoły nie zaistniała sytuacja z użyciem siły, agresji, uczniowie
konflikty rozwiązują polubownie, po radę chętnie zgłaszają się do nauczyciela –wychowawcy.
Można więc wnioskowad, że uczniowie rozumieją podstawy agresji, jej rodzaje i skutki,
potrafią panowad nad emocjami i – co najważniejsze- wiedzą jak sobie z nią radzid.

ZDROWE ODŻYWIANIE I AKTYWNE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU
1 Na ten temat zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze:
Czy wiesz, co jesz?, Światowy dzieo zdrowia
- kształtowano nawyki i przyzwyczajenia zdrowotnych zasad prawidłowego odżywiania i
przechowywania żywności
- omówiono wpływ prawidłowego odżywiania na rozwój fizyczny i wydolnośd umysłową
2. Uczniowie wykonali plakaty o zdrowym odżywianiu, układali piramidę żywieniową,
korzystali z listy substancji szkodliwych, wykorzystywanych w produkcji pożywienia.
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3 Wzięli udział w wycieczkach szkolnych i w szkolnym rajdzie rowerowym w październiku
oraz w Święcie Pieczonego Ziemniaka jako przykład zdrowego spędzania czasu.
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4 W czerwcu 2015 uczniowie szkoły wraz z opiekunami wyjechali na zielona szkołę do
Darłówka.

5. Brali aktywny udział w zajęciach sportowych SKS, rodzinnych marszach „nordingwoking”
6. Wychowawcy rozmawiali z uczniami (oraz z rodzicami podczas zebrania wywiadowczego)
o zdrowym odżywianiu, służyli im radą i dawali przykład, rodziców nakłaniano do częstszego
i aktywniejszego spędzania czasu ze swoimi dziedmi.
6. Sklepik szkolny rozprowadzał zdrowe produkty
7. Uczniowie korzystali z możliwości spożywania obiadów na terenie szkoły
8. Uczniowie i rodzice wzięli udział w prelekcji dietetyk „Uwaga-nadwaga”.
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Nasi uczniowie wiedzą, jak się zdrowo i świadomie odżywiad. Chętnie uprawiają sporty (co
ma odzwierciedlenie w ich sukcesach w zawodach sportowych) i aktywnie spędzają czas w
szkole i w domu z rodziną.

Wszystkim zaangażowanym we wspólne działania realizowane z zakresu
profilaktyki w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Dąbrówce DZIĘKUJEMY!
Opracowała: Izabella Jóźwiak

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W DĄBRÓWCE

