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Wstęp
Nasza szkoła od roku 2010 realizuje program „Zarażający zdrowiem”, którego głównym
celem jest wcielanie w życie podstawowych założeń programu Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
W ciągu ostatnich lat prowadziliśmy wiele działań promujących zdrowie, braliśmy udział
w szkoleniach, dokonaliśmy autoewaluacji działań i uzyskaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły
Promującej Zdrowie. W tym czasie w związku z wprowadzoną reformą oświaty rozpoczęto
wygaszanie gimnazjów. Tradycja promocji zdrowia jest już

w naszej szkole bardzo silna.

Koordynatorzy programu dzielą się swoim doświadczeniem i angażują w organizowane akcje
Szkołę Podstawową. Udostępniamy pomysły na spędzanie czasu wolnego oraz spędzamy go
wspólnie z innymi szkołami biorąc udział w przedsięwzięciach społecznych i charytatywnych.
Udostępniamy innym szkołom informacje z podjętych działań

i ich wyników na

blogu

prowadzonym przez szkolnych koordynatorów promocji zdrowia.

Rok szkolny 2019/2020 był wyjątkowy. Kiedy w marcu usłyszeliśmy o pierwszym
przypadku koronawirusa w Polsce, nikt nie spodziewał się, że już wkrótce życie uczniów tak bardzo
się zmieni. W połowie marca zostaliśmy zamknięci w domach a chwilę później rozpoczęto coś,
czego jeszcze nie było w naszym kraju – nauczanie zdalne. Był to bardzo trudny czas, zarówno dla
uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Nasza szkoła poradziła sobie w bardzo dobrze dzięki
współpracy i zaangażowaniu nas wszystkich – dzieci, ich rodziców i nauczycieli z dyrekcją na
czele. Ponieważ w nowej – zdalnej rzeczywistości nie udało się przejść przez program SzPZ tak,
jak zostało to zaplanowane we wrześniu, wprowadzono niewielkie zmiany w harmonogramie na ten
rok szkolny. Niektórych punktów nie udało się zrealizować, jednak miały miejsca inne, interesujące
wydarzenia, do których zapewne nie doszłoby, gdybyśmy w sposób tradycyjny, czyli chodząc do
szkoły, dotrwali do czerwca.

2

Podsumowanie działań przestawia się następująco, dzieląc wydarzenia na
poszczególne bloki tematyczne ujęte w programie:

I. Ja i społeczeństwo (przyjazna atmosfera w szkole i w klasie, prawidłowe relacje
międzyludzkie, integracja społeczności klasowej i szkolnej, rozwiązywanie konfliktów, tolerancja
dla inności, pierwsza pomoc)

1. Rozpoczęcie roku szkolnego (2 września 2019 –
cała społeczność szkolna)- Aby wszyscy poczuli, że
rozpoczynamy nowy rok szkolny uczniowie klasy
VII podczas akademii przedstawili krótką część
artystyczną, w której zobrazowali wyjątkowość
naszej szkoły i jednocześnie podziękowali tym,
którzy ją dla nas tworzą – nauczycielom, obsłudze
i dyrekcji.
Akademia
miałam
charakter
upamiętniający wydarzenia z 1 września 1939 roku
– rozpoczęcia II wojny światowej.

2. Rozpoznajemy potrzeby naszej szkoły (wrzesień 2019,
społeczność szkolna oraz rodzice) - Przeprowadzono ankiety
uaktualnione wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
W ten sposób chcemy rozpoznać potrzeby szkoły w zakresie
promocji zdrowia. Wyniki posłużyły do opracowania nowego
programu promocji zdrowia w naszej szkole.

3. Dzień Chłopaka w naszej szkole (30 września 2019, cała społeczność szkolna) 30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Dziewczęta z poszczególnych klas stanęły na
wysokości zadania i zaplanowały obchody, które na pewno na długo pozostaną w pamięci
solenizantów. Nie mogło zabraknąć życzeń i drobnych upominków w postaci słodkiego co nieco.
To wspaniała okazja do integracji klasowej oraz szkolnej.

4. Dzień Edukacji Narodowej (14 października 2019, cała społeczność szkolna) – W tym
wyjątkowym dniu wszyscy pracownicy szkoły świętowali swój dzień otrzymując życzenia od
uczniów – najczęściej życzono cierpliwości oraz zdrowia. Dzień Edukacji Narodowej uświadamia
dzieciom, jak ważna w ich życiu jest nauka i zdobywanie wiedzy potrzebnej w codziennym życiu.
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5. Dzień Postaci z Bajek i Filmów (31 październik 2019, cała społeczność szkolna) - Samorząd
Szkolny przeprowadził kolejną akcję służącą integracji społeczności uczniowskiej. W naszej szkole
zagościły księżniczki, smoki oraz wiele postaci filmowych. Było bardzo kolorowo i wesoło –
zwykły szkolny dzień stał się wspaniałą zabawą bez miejsca na rutynę i nudę.

6. Finał akcji „Książka wspiera bohatera” (14 listopada 2019, cała społeczność szkolna)
Razem z Fundacją Ekologiczną ARKA
zbieraliśmy od dobrych ludzi niepotrzebne
książki, a potem daliśmy im „drugie życie”,
sprzedając je na specjalnych kiermaszach.
Za zebrane środki fundowane są bilety do kin
i teatrów dzieciom z domów dziecka oraz
świetlic środowiskowych. Zebraliśmy aż 6
kartonów książek.

7. Dzień Tolerancji (16 listopada 2019, cała społeczność szkolna) – Ten wyjątkowy dzień został
stanowiony przez UNESCO w 1995 roku. Z tej okazji przeprowadzono lekcje wychowawcze na
podstawie scenariuszy: klasy młodsze - scenariusz
do bajki terapeutycznej "Jak biały słonik
zawstydził małpy" opracowany przez Kulczyk
Fundation. Klasy starsze - "Szanuj drugiego
człowieka i jego prawo do wolności." Wolność i
szacunek do drugiego człowieka jest ściśle
powiązany z tolerancją. Scenariusz oparty był na
jednym z odcinków "Efektu Domina",
odpowiadającego o sytuacji kobiet mieszkających
w Suazi. Dodatkowo uczniowie zostali poproszeni
o stworzenie plakatów o tematyce tolerancji, które
zawisły w naszej szkole.
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8. Dzień Pluszowego Misia (15 listopada 2019, cała społeczność szkolna) – Szkolny Klub
Wolontariatu przygotował dla całej szkoły DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Od lat akcja cieszy się
powodzeniem zarówno wśród uczniów klas
młodszych, jak i starszych, w których co odważniejsi
przyznają się, że pomimo „wieku” czują niesłabnąca
więź z pluszakami.
W naszej szkole w sposób losowy uczniowie
wybierają pluszaki za symboliczna złotówkę, a cały
dochód jest przeznaczany na SZLACHETNA
PACZKĘ.

9. Bezpieczeństwo i zachowanie w sytuacjach kryzysowych (26 listopada 2019, 15% uczniów) –
Uczniowie klas drugich podczas wycieczki do Gliwic na zajęcia w minikomisariacie dowiedzieli
się jak wygląda praca policjanta, jak powiadomić
dyżurnego o niebezpiecznym zdarzeniu, jak wybrać
numer alarmowy. Minikomisariat to specjalny pokój
wydzielony w Komisariacie III Policji przy
ul. Pszczyńskiej 20. Niewielkie pomieszczenie pełni
niezwykle ważną funkcję – to przyjazna przestrzeń
edukacyjna, w której najmłodsi poznają pracę
policjantów i uczą się wielu pożytecznych rzeczy.

10. Szlachetna Paczka (grudzień 2019, cała społeczność szkolna, Szkolny Klub Wolontariatu) Już po raz kolejny nasza szkoła wraz z Oazą Rodzin
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia
WIOSNA „Szlachetna Paczka”. W tym roku objęliśmy
pomocą piecioosobową rodzinę. Zaangażowanie
Rodziców, Dzieci i Pracowników szkoły przyniosło
nieoczekiwane efekty – wolontariusze przygotowali
różnorodne paczki zawierające żywność, środki
czystości, kosmetyki, odzież, sprzęty oraz prezenty.
Uzbierano również dodatkowe fundusze, za które
zostały zakupione rzeczy, na których bardzo zależało
Rodzinie.
11. Góra Grosza (grudzień 2019, cała społeczność szkolna) - Co roku, na przełomie listopada
i grudnia, w szkołach odbywa się wielka zbiórka monet, pn. Góra Grosza. Celem, na który zbierane
są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach
dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji jest działanie
edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Uczniowie nie zawodzą, każdy przynosi tyle, ile
może – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale góra grosza jest największa na świecie.
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12. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (3 grudnia 2019, cała społeczność
szkolna) - Z tej okazji zostały w naszej szkole przeprowadzone pogadanki oraz pokazy filmów
związanych z tematem niepełnosprawności. Nasi
uczniowie zapoznali się z twórczością artystów
malujących ustami i stopami, nie kryli zdumienia
nad ich talentem. Mieli również okazję sprawdzić
jak to jest, gdy nie można malować rękoma.
Dodatkowo uczennice klas VIII przygotowały
słownictwo w języku angielskim dotyczące
niepełnosprawności.
Społeczność
szkolna
przechadzając się korytarzem mogła nauczyć się
czegoś nowego. W tym tygodniu również na
lekcjach wychowania fizycznego uczniowie mogli
doświadczyć jakie ograniczenia, tym razem
sportowe, mają osoby z niepełnosprawnościami.

13. Pomocna dłoń (11 grudnia 2019, 12% uczniów) - Uczniowie ze Szkolnego Koła PCK
przeprowadzili kwestę. Za zebrane datki zostaną przygotowane paczki świąteczne dla samotnych
i potrzebujących w naszym rejonie. To kolejna akcja charytatywna przygotowana przez uczniów
naszej szkoły.

14. Bezpieczne ferie (10 stycznia 2020, cała społeczność szkolna) - Dnia 10 stycznia odbyła się
prowadzona przez dzielnicowego prelekcja nt. bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Wzięli
w niej udział wszyscy uczniowie. Uczniowie słuchali z zainteresowaniem i uwagą. Oprócz
informacji jak dzieci mają się bezpiecznie bawić w tym czasie i korzystać z zimowych atrakcji
dzieci miały możliwość zadawania pytań. Takie spotkania z pewnością zwiększą ich
bezpieczeństwo nie tylko w czasie zimowego wypoczynku.

15. Walentynki – dzień zakochanych (14 lutego 2020, cała społeczność
szkolna) - Jak co roku, samorząd uczniowski pod kierunkiem swojego
opiekuna, zajął się miłosną korespondencją naszych uczniów. Na
korytarzu kilka dni stała skrzynka pocztowa, do której każdy mógł
wrzucić swoją przesyłkę. Była to świetna okazja do integracji
społeczności szkolnej oraz podtrzymywania tradycji obchodów
Walentynek.

14. Tłusty Czwartek dla Franka (20.02.2020, cała społeczność szkolna) - Dzisiaj mieszkańcy
Przyszowic i okolic przyłączyli się do zbiórki astronomicznej kwoty na lekarstwo dla Franka
Surdela kupując pyszne pączki. Swoją obecnością i szczodrością docenili wysiłek wolontariuszy
pod opieką opiekuna, Rady Rodziców i sponsorów. Przykład jest wart więcej niż tysiąc słów.
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Udało się zebrać 4 tysiące złotych. Śmiertelna choroba
i gigantyczna cena za ratunek - by Franek mógł żyć, potrzebna jest
terapia genowa. Jej koszt to blisko 10 milionów złotych! Liczy się
każdy dzień, bo codziennie choroba zabiera coraz więcej. Franek, w
porównaniu z innymi dziećmi z SMA w tym wieku, jest
w bardzo złym stanie. Choroba zaatakowała już mięśnie oddechowe i
przełyku. By terapia genowa zatrzymała jej postęp, by uratowała życie
chłopca, musi odbyć się jak najszybciej! Niesienie pomocy innym jest
jednym z punktów naszego programu, stąd niezmiernie cieszymy się,
że nasi uczniowie tak wspaniale wzięli w niej udział.

15. Dyskoteka karnawałowa (19.02.2020, cała społeczność
szkolna) - W naszej szkole odbyła się dyskoteka
karnawałowa. Uczniowie przybyli na imprezę w strojach taka ilość księżniczek, superbohaterów i innych
przebierańców to nieczęsty widok. Wszyscy bawili się
wyśmienicie - najpierw klasy młodsze, później młodzież.
Dyskoteka szkolna to wspaniała okazja do integracji
społeczności nie tylko klasowych, ale i całej szkoły.

16. Wielka paka dla zwierzaka (luty-marzec 2020, cała społeczność uczniowska) - Szkolne Koło
PCK ogłasiło zbiórkę rzeczy dla schroniska
PSITUL MNIE w Zabrzu. Zbieraliśmy karmę,
koce, pościel, ręczniki,smycze i miski dla
bezdomnych psów i kotów. "Wielka paka dla
zwierzaka" to zbiórka potrzebnych rzeczy dla
bezdomnych psów i kotów żyjących w
schroniskach. W marcu koordynatorzy dostarczyli
do schroniska „Psitul mnie” w Zabrzu bardzo dużą
ilość jedzenia dla psów i kotów oraz koce, miski
itp.

17. Nauka przez zabawę – piętra roślinności gór
wysokich (marzec 2020, 18% uczniów) Uczniowie klas 5 przygotowali w grupach makiety
przedstawiające piętra roślinności w wysokich
górach. Taka forma pracy sprzyja integracji zespołu
klasowego oraz rozwija kreatywność i zdolności
manualne uczniów. Efekty ich pracy przerosły
wszelkie oczekiwania!
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18. Dzień Kobiet (8 marca 2020, cała społeczność uczniowska) - Z okazji Dnia Kobiet chłopcy
z naszej szkoły obdarowali swoje koleżanki z klas upominkami, kwiatami lub zaprosili je na pizze.
Była to idealna okazja do zaprezentowania
plakatów konkursowych "Historie Inspirujących
Kobiet". Cztery grupy uczniów przygotowały
ciekawe prace, które pojawiły się na korytarzu
przy wejściu. Wśród kobiet zasługujących na
uznanie znalazła się lokalna kobieta sukcesu
w dziedzinie medycyny - Maria Brosz przyszowicka doktor pediatrii. Obchody Dnia
Kobiet wpływają na integrację klas a poznanie
osiągnięć zasłużonych kobiet daje możliwość
odnalezienia swoich mocnych stron oraz wiary
w osiągnięcie w życiu sukcesów.

19. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa (21 marca
2020, cała społeczność szkolna) - 21 marca jest Światowym
Dniem Osób z Zespołem Downa. W tym roku nasza szkoła
także postanowiła włączyć się w obchody. Jak to zrobić, nie
wychodząc z domu? Otóż wystarczyło założyć kolorowe
skarpetki, które symbolizują ten dzień. Dodatkowo uczniowie
otrzymali interesujące filmy edukacyjne, z których mogli
więcej dowiedzieć się na temat Zespołu Downa.

20. Pierwsza pomoc (styczeń 2020, 24% uczniów) - Uczniowie klas III i VIII na lekcjach edukacji
dla bezpieczeństwa wykonują ćwiczenia praktyczne z zakresu I pomocy, np. działania z zakresu
resuscytacji krążeniowo- oddechowej.

21. Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia 2020,
cała społeczność uczniowska) – w związku z tym
Szkolne Koło PCK zaprosiło wszystkich uczniów
do ogólnopolskiej wspólnej akcji uczniów
i nauczycieli, która polegała na narysowaniu,
namalowaniu czy stworzeniu kartki/rysunku
z życzeniami i podziękowaniami dla medykówlekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych
i wszystkich pracowników służby zdrowia.
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22. Joy jars – słoiczki radości (kwiecień 2020, 6% uczniów) - To projekt interdyscyplinarny,
skierowany do uczniów naszej szkoły, którzy podczas pandemii uczą się
w domach. Celem projektu było stworzenie słoiczków z pozdrowieniami dla przyjaciół i bliskich
oraz dla pracowników służby zdrowia, strażaków. Przy okazji formułowania życzeń i pozdrowień
uczniowie rozwijali w sobie uczucia empatii i chęć niesienia pocieszenia. Byli przy tym kreatywni
oraz kształcili swoje umiejętności językowe. Jest to też projekt międzynarodowy, partnerskich szkół
z Płn. Irlandii i Turcji realizowany na platformie eTwinning.

23. Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (8 maja 2020, 22%
uczniów). Jest to święto wszystkich wolontariuszy Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża
i Czerwonego Półksiężyca. W Polsce mamy ponad 86 000 wolontariuszy, którzy angażują się
w programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, wspierają i aktywizują seniorów, uczą pierwszej
pomocy i bezpiecznych zachowań. W swoich działaniach kierują się ideami humanitaryzmu,
a w szczególności bezinteresownej pomocy. Wolontariusze to siła Polskiego Czerwonego Krzyża.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły przygotowali dla swoich młodszych kolegów prezentacje
multimedialne, które zostały udostępnione na blogu.

24. Bijemy brawo wszystkim wolontariuszom i pracownikom PCK (9 maja 2020, cała
społeczność szkolna) - 8 maja, w rocznicę urodzin założyciela Czerwonego Krzyża – Henriego
Dunanta, obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. To dzień,
w którym cały świat zwraca uwagę na odwagę i poświęcenie wszystkich wolontariuszy
i pracowników Czerwonego Krzyża, którzy każdego dnia pomagają w walce z koronawirusem.
W tym roku – jeszcze bardziej – jesteśmy dumni z naszych wolontariuszy i pracowników. Dlatego
poprosiliśmy naszych uczniów o nagranie oklasków dla naszych bohaterów. Wszystkie nadesłane
nagrania zostały połączone i umieszczone na stronie PCK.

25. Bezpieczne wakacje (26 czerwca 2020, cała społeczność szkolna) - Wakacje 2020 będą inne
niż zwykle, bo wszyscy musimy nauczyć się nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić sobie nawyki,
które pomogą nam ochronić się przed koronawirusem. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami,
którymi powinni się kierować podczas tych wakacji.
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26. Zakończenie roku szkolnego (26 czerwca 2020,
cała społeczność szkolna) - Ten rok szkolny był
wyjątkowy, inny niż dotychczasowe, a wszystko za
sprawą koronawirusa. Również zakończenie roku
szkolnego przebiegło wyjątkowo - zgodnie z
wymogami sanitarnymi. Z pewnością nigdy nie
zapomnimy tego dnia.
27. „Każdy jest ważny” , „Ja wśród innych” (luty,
październik, listopad, 39% uczniów) - Zajęcia
integracyjne prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej – pogadanka,
prezentacja, zabawy ruchowe.
28. „Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa” - warsztaty (listopad 2019, 6% uczniów) Pogadanka z dzielnicowym na temat odpowiedzialności cywilnej osób przekraczających 13 rok
życia.

II. Zdrowie psychiczne (rozwój pasji i zainteresowań, umiejętność radzenia sobie ze stresem,
krytyką, porażkami, korzystanie z pomocy specjalistów, higiena pracy, snu i wypoczynku
w codziennym życiu)

1.
Międzynarodowy
Dzień
Kropki
(16 września 2019, cała społeczność szkolna)
- Jest to święto kreatywności, odwagi
i
zabawy.
Uczniowie,
nauczyciele,
pracownicy instytucji kultury na całym
świecie, organizują tego dnia wiele działań,
które pomagają dzieciom odkryć talenty,
poznać ich mocne strony i je zaprezentować.
W naszej szkole najmłodsi uczniowie od
samego rana cieszyli się tym dniem!

2.
Dzień
Zdrowia
Psychicznego
(10 października 2020, cała społeczność
szkolna) - Jego celem jest zwrócenie uwagi na
dbałość o zdrowie psychiczne, pomoc osobom
chorym z naszego otoczenia, ulepszania opieki
medycznej nad chorymi psychicznie i na
wszystkie
sprawy
dotyczące
zaburzeń
psychicznych. Ponieważ ruch, zwłaszcza
w przyjaznym gronie, ma ogromny wpływ na
samopoczucie nasze i naszych uczniów,
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zaproponowano, aby tego dnia (częściej niż zwykle) wprowadzić aktywne przerwy śródlekcyjne.
Wzorem jednej ze szkół, którą odwiedzili nauczyciele naszej szkoły w ramach Programu Erasmus+
na Islandii. Dodatkowo zostały przeprowadzone pogadanki na temat wpływu sportu, rekreacji oraz
muzyki i świeżego powietrza na stan zdrowia psychicznego.

3. Wycieczka do zamku w Mosznej i na Górę św. Anny
(15 października 2019, 18% uczniów) - Uczniowie klas V pod
opieką wychowawców zwiedzili zamek w Mosznej, gdzie
uczestniczyli w warsztatach historycznych pt. „W krainie magii
i czarodziejstwa”. Następnie zatrzymali się na Górze Św. Anny,
gdzie zwiedzili nowoczesne, interaktywne Muzeum Czynu
Powstańczego oraz wzięli udział w zajęciach nt. symboli Polski.
Wycieczki klasowej to wspaniały sposób na spędzenie czasu
w towarzystwie rówieśników oraz odpoczynek psychiczny od
codziennych wymagań edukacyjnych w murach szkoły.

4. Szkolny Dzień Życzliwości – (22 listopada 2019, cała społeczność
szkolna) – Tego dnia w szkole przypomnieliśmy jak ważna jest
codzienna życzliwość, która jest fundamentem atmosfery w szkole
i efektywnej nauki. Przygotowane zostało „drzewko życzliwości”, na
którym uczniowie i pracownicy wieszali swoje gesty życzliwości
zapisane na kolorowych serduszkach. Dodatkowo wszyscy zostali
poproszeni o założenie żółtego elementu odzieży – jako symbol
optymizmu towarzyszącego życzliwości.

5. Wycieczka do kina (6 grudnia 2019, 3% uczniów) - Klasa IV udała się na wycieczkę do kina
z okazji mikołajek. Tego dnia miała miejsce premiera bajki pt. "Śnieżna Paczka" - animacja
pokazująca, że możemy osiągnąć wszystko, co tylko chcemy, jeśli się postaramy. Uczniowie
spotkali świętego Mikołaja z workiem pełnym prezentów, które chętnie rozdawał grzecznym
dzieciom.
6. Niezwykła moc spełniania życzeń, czyli „uważaj o czym marzysz”
(6 grudnia 2019, 18% uczniów) - Uczniowie klas V uczestniczyli w lekcji
w kinie z prezentacją filmu „Alladyn”. Za sprawą nowej, aktorskiej, odsłony
klasycznej disnejowskiej opowieści zostaliśmy zaproszeni na niezapomnianą
wizytę. Czekało na nas wiele emocji. Zapewniły je barwne przygody Aladyna.
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Pouczające odwiedziny w baśniowym świecie z pewnością skłonią uczniów do rozmyślań: jakie
życzenia naprawdę warto spełnić? I kto lub co może pomóc w ich realizacji?

7. Dzień Składanki i Łamigłówki
(29 stycznia 2020, cała społeczność
szkolna) - 29 stycznia obchodzony jest
Dzień Składanki i Łamigłówki. Z tej okazji
nasi uczniowie w czasie przerw
rozwiązywali rozmaite zagadki, rebusy,
wykreślanki i inne. Wśród biorących udział
w akcji zostały rozlosowane nagrody. Ten
dzień
to
wspaniała
okazja
do
przypomnienia sobie o tym, że wszelkie
składanki i łamigłówki rozwijają logiczne
myślenie, kreatywność, oraz wyobraźnię. To wspaniały czas na spędzenie czasu wolnego.
Dodatkowo uczniowie mieli szansę powtórzyć sobie słownictwo w języku angielskim oraz
niemieckim,gdyż wśród dostępnych zagadek znajdywały się również te obcojęzyczne.

8. Dzień Pozytywnego Myślenia (2 lutego 2020, cała społeczność szkolna) - Zima jest okresem,
który swoją atmosferą dołuje i zasmuca człowieka. Tym lepiej, że Dzień Pozytywnego Myślenia
przypada na najzimniejszą porę roku - 2 lutego.
Przekonywaliśmy uczniów, że tego i każdego
kolejnego dnia warto nastawić się optymistycznie
i nastrajać się dobrą energią z różnych źródeł.
Nasi uczniowie mieli okazję podzielić się hasłami,
które nastrajają ich do pozytywnego myślenia.
Badania naukowców pokazały, że ludzie
nastawieni pozytywnie są mniej narażeni na
choroby serca, wylewy, depresję i nowotwory
nawet o 10 procent.

9. Aktywna przerwa (luty 2020, cała społeczność szkolna) Aktywna przerwa to jest to, co dzieci najbardziej lubią. W tym
roku nagrodą za zbiórkę kasztanów są naklejki na korytarze
szkolne. Wśród nich jest tor rozwijający koordynację dla
starszych i młodszych, piramida zdrowego stylu życia oraz
tabliczka mnożenia. Zabawom nie ma końca! W ten sposób
nasza szkoła tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu i dobremu
samopoczuciu uczniów.
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6. Ogólnopolski Program Edukacyjny „Mogę być!” (luty – marzec 2020, cała społeczność
szkolna) - to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych, który
zachęca dziewczynki i chłopców do realizacji własnych marzeń i pasji. Podkreśla potrzebę
poszukiwania wzorców wśród niezwykłych kobiet, zaszczepia myślenie o przyszłości, motywuje do
przełamywania stereotypów dotyczących płci oraz promuje równość. Historie wybitnych kobiet
prezentowanych w programie przekonują dzieci, że warto być sobą, wytyczać nowe ścieżki i sięgać
po więcej! Uczniowie naszej szkoły odbyli lekcje wychowawcze oparte na scenariuszach programu
"Mogę Być". W ramach programu przygotowany został konkurs polegający na przygotowaniu
plakatu
pt.
„Historie
inspirujących kobiet”. Należało
przedstawić na nim sylwetki
minimum czterech wyjątkowych
osobowości, w tym co najmniej
jednej z naszego lokalnego
środowiska.
Spośród
prac
uczniowie całej szkoły dokonali
głosowania i wybrali najlepszy,
który
został
wysłany
na
ogólnopolski konkurs.
7. Gminny konkurs z języka niemieckiego (24 lutego 2020, 39% uczniów) - Gminny Konkurs
z Języka Niemieckiego dla klas 4-6 pod tytułem: "Grimms Märchen" odbył się w naszej szkole.
Dzięki tego typu konkursom uczniowie mają okazję sprawdzić swoje siły w dziedzinie języków
obcych, wzmocnić wiarę we własne możliwości oraz zaprezentować swoje umiejętności szerszej
społeczności.
8. Wycieczki do teatru (6 marca 2020, 63% uczniów) - 6 marca nasi uczniowie udali się na
spektakle teatralne do Łazisk. W tamtejszym Miejskim Domu Kultury klasy 1-3 zobaczyły
przedstawienie pod tytułem "W Królestwie Króla Lwa", ukazujące siłę miłości, która potrafi wiele
przezwyciężyć. Starsi uczniowie (klasy 6) wzięli udział w spektaklu przedstawiającym bajki
i przypowieści Ignacego Krasickiego. Wszyscy uczniowie wrócili do szkoły zadowoleni
i ukulturalnieni.

9. Maseczka ze skarpetki (26.03.2020, cała
społeczność szkolna) – ponieważ został
wprowadzony obowiązek noszenia maseczek
ochornnych w związku z pojawieniem się
koronawirusa w Polsce koordynator SzPZ
przygotował dla chętnych uczniów instruktaż –
jak samodzielnie uszyć maseczkę ze skarpetki,
zwłaszcza tej, która zgubiła swoją parę.
Uczniowie nadsyłali liczne zdjęcia ze swoimi
dziełami.
13

10. Jak mija nam czas w dobie pandemii? (marzec – kwiecień 2020, cała społeczność
uczniowska) - Mijały kolejne tygodnie, kiedy nasi uczniowie siedzieli w swoich domach w związku
z pandemią koronawirusa. Zapytaliśmy jak sobie radzą w tych nowych okolicznościach, jakie mają
plany na kolejne dni? Cieszymy się, że nasi uczniowie
się nie nudzili, postaraliśmy się uprzyjemnić im ten
trudny czas i mamy nadzieję, że szybko wszyscy
wrócimy do szkoły bo nic nie zastąpi kontaktu „face to
face”. Wsparcie psychiczne uczniów w tej trudnej dla
wszystkich sytuacji jest bardzo ważne.
11. Moja Super Moc! (30 marca 2020, 18% uczniów) - Poczucie własnej
wartości jest jak dom na mocnych fundamentach. Daje poczucie
bezpieczeństwa, chroni przed nadmiernym wpływem z zewnątrz, ale też
dodaje odwagi, by zwiedzać świat. Wiele badań pokazuje, że jest jednym
z najważniejszych czynników sukcesu życiowego. Gdy jest mocne
i stabilne, pozwala nawiązywać dobre relacje oraz podejmować wyzwania
i realizować cele. Jak je budować i wzmacniać?Pracowali nad tym
uczniowie klasy Va.
12. Światowy Dzień Muffina (30 marca 2020, cała społeczność uczniowska)
- Z tej okazji nasi uczniowie zostali poproszeni o upieczenie w swoich
domach muffinek. Pieczenie muffinek miało za zadanie odciągnąć myśli
naszych uczniów od codziennych szkolnych obowiązków, przysłużyło się
poprawie samopoczucia oraz dało możliwość sprawdzenia się w kuchennych
umiejętnościach - odmierzania składników, mieszania, stosowania się do
przepisu. To bardzo ważne umiejętności, które zwiększają codzienną
samodzielność dziecka.
13. Jak radzić sobie ze stresem? (31 marca
2020, 6% uczniów) - Szerzenie się pandemii
COVID-19 może być bardzo stresujące. Strach
i obawy przed chorobą mogą przytłaczać
zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dlatego tak
ważna jest znajomość sposobów radzenia sobie
z tym obciążeniem. To, jak zareagujemy
na wybuch pandemii, zależy od naszych
osobistych
predyspozycji,
doświadczeń
i uwarunkowań,
a także
od społeczności,
w której żyjemy. Każdy może jednak podjąć
proste kroki, by pomóc sobie, rodzinie
i najbliższym w radzeniu sobie ze stresem. Uczniowie klasy VII przygotowali plansze z ich
propozycjami.
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14. Hotel dla owadów – propozycja na małe
majsterkowanie (20 kwietnia 2020, cała społeczność
szkolna) – koordynator przygotował instrukcję wykonania
hotelu dla owadów. Ta propozycja zapewnia rozwój
umiejętności stolarskich, architektonicznych. Być może
zachęci niektórych uczniów do rozwijania się w tej sferze.
Z czasem uczniowie nadsyłali liczne zdjęcia swoich hoteli.

15. Pejzaż możliwości (29 kwietnia 2020, 6% uczniów) - Kiedy
sytuacja z epidemią się skończy… Uczniowie klasy V w ramach
godziny wychowawczej namalowali obraz przedstawiający
miejsce do którego chcą się udać, gdy kwarantanna się skończy.
Następnie zawiesili swój obraz nad biurkiem. Jest to znak, że ta
sytuacja jest przejściowa. A dalej… Każdego dnia doczepiali do
tego pejzażu karteczkę z jedną rzeczą która im się dobrze udała,
którą szczególnie zauważyli... Tylko dobre rzeczy, dobre cechy.
Miało to za zadanie dodatkowo wzmocnić wiarę we własne
możliwości.

16. Hodowla roślin (kwiecień-maj 2020, 7% uczniów) klasa 3b w ramach zdalnej edukacji przyrodniczej
rozpoczęła hodowlę rośliny. Doświadczenie miało na
celu obserwację etapów rozwoju rośliny, potrzeb
rozwojowych rośliny a także uświadomienia, ze uprawy
ekologiczne są na wyciągnięcie ręki. Ogrodnictwo to
bardzo ciekawe hobby, które wpływa na psychikę
kojąco, bliski kontakt z przyrodą jest doceniany przez
wielu terapeutów oraz przedstawicieli edukacji krajów
skandynawskich.

17. Filtr wodny (maj 2020, 7% uczniów) - Izolacja i ograniczenia
związane z zagrożeniem koronawirusem nie izolują nas od wiedzy
i nie nie ograniczają naszej ciekawości. Klasa 3b tym razem ćwiczyła,
jak radzić sobie w ekstremalnych warunkach. To taki mały, zdalny
surwiwal - filtr wody. Uczeń podejmując działania tego typu wzmacnia
wiarę we własne możliwości.
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18. Festiwal Kwarantanny (kwiecień-czerwiec 2020,
cała społeczność szkolna) – W czasie epidemii
koronawirusa nasi uczniowie dostali propozycję
wzięcia udziału w filmowym festiwalu. Ich zadaniem
było stworzenie krótkiego filmiku, który miał pokazać
w jakiś sposób spędzają czas w domu. Otrzymaliśmy
kilka prac, które za zgodą rodziców zostały
umieszczone na youtube. Wszyscy autorzy zostali
nagrodzeni za tę dodatkowa pracę, która pokazała
uczniom wiele możliwości programów do montażu
filmów. Być może ktoś zyskał nową pasję lub wie,
czym zajmie się w przyszłości?

19. Przytul drzewo (kwiecień – maj 2020, cała społeczność
szkolna) - coraz więcej osób jest świadomych tego, że przytulanie
drzew może być idealnym sposobem na wyciszenie czy nabranie
energii. To, co od wieków wiedzieli nasi przodkowie, a ludzie ery
szkiełka i oka uznawali za mniej lub bardziej szkodliwy zabobon,
teraz zaczyna być oficjalnie uznawane przez naukę. Dlatego nasi
uczniowie w ostatnim czasie zajęli się przytulanie drzew, które
działa odprężająco, dodaje energii, usuwa stres i zmęczenie.

20. Wiosna, ach to Ty! - obserwacje wiosny (maj
2020, 39% uczniów) – uczniowie otrzymali za zadanie
obserwowanie wiosny w swoich ogródkach, parkach,
lasach oraz sfotografowanie ich. Kontakt z przyrodą
działa uspokajająco, rozładowuje napięcie, reguluje
oddech, pozwala skupić się na konkrecie a to doskonali
koncentracje uwagi. Skrzynka meilowa pękała
w szwach przez nadesłane zdjęcia uczniów.

21. Odtwórz dzieło sztuki (maj-czerwiec 2020, cała
społeczność szkolna) – aby urozmaicić uczniom czas spędzony
w domu zaproponowano odtworzenie znanego, dowolnego
dzieła sztuki. Takie inicjatywy były w okresie epidemii bardzo
popularne na całym świecie. Uczniowie mieli okazję do
zabawy w charakteryzatora i projektanta.
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22. Szkolny Mastercheff (maj-czerwiec 2020, cała społeczność
szkolna) - 18 maja obchodzony był Dzień Wypieków - z tej
okazji w naszej szkole został ogłoszony konkurs na najbardziej
interesujący wypiek. Nadesłano czternaście prac konkursowych,
spośród których uczniowie w drodze głosowania wybrali te
najlepsze. Wszyscy uczestniczy otrzymają nagrody oraz coś
jeszcze cenniejszego - satysfakcję z aktywnego udziału w tej
konkurencji. Działanie miało zachęcić uczniów do częstszego
gotowania, pieczenia, pomocy w kuchni – cukiernictwo to
wspaniała pasja i sposób na spędzanie czasu wolnego twórczo.
23. „Jaki/jaka jestem? Kim być?” (styczeń 2020, 22% uczniów) - planowanie ścieżki kariery.
Zajęcia z zakresu zawodoznawstwa. Spotkanie z pracownikami poradni psychologicznopedagogicznej. Zajęcia teoretyczno-praktyczne – wykład, ćwiczenia w grupach.
24. Radzę sobie z porażkami i krytyką! (cały rok szkolny, zajęcia z zakresu ppp) – Zajęcia
z pedagogiem szkolnym oraz psychologiem dotyczące radzenia sobie z porażkami szkolnymi
i osobistymi oraz z krytyką otoczenia. Zajęcia metoda dramy, pogadanki, filmy edukacyjne, ankiety.

III. Ruch to zdrowie (podejmowanie aktywności fizycznej na lekcjach i w czasie wolnym)
1. Bieg o Puchar Gminy Gierałtowice (14
września 2020, cała społeczność szkolna) Uczniowie
naszej
szkoły
wraz
z nauczycielami uczestniczyli w jednej
z
najciekawszych
masowych
imprez
sportowych w naszej gminie – Biegu
o Puchar Gminy Gierałtowice. Na trasie
wokół zamku rywalizowały też dzieci
i młodzież w pięciu kategoriach wiekowych.
Po biegaczach na trasę ruszyli rowerzyści na
pojazdach MTB. Jedni i drudzy wspaniale
walczyli, dostarczając kibicom niezapomnianych wrażeń.
2. Sobotnie integracje rzez ruch (październik – grudzień
2019, cała społeczność szkolna) – trzykrotnie
zorganizowano ścieżkę zdrowia dla naszych uczniów.
Była rozgrzewka przy muzyce - wspólny układ oraz
marszobieg w pobliskim parku. Hartujemy się na
świeżym powietrzu, wspólnie miło i zdrowo spędzamy
czas, integrujemy się między klasowo poza murami
naszej szkoły.
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3. Gry i zabawy na lekcjach w-f oraz przerwach (październik 2019, cała społeczność szkolna) Na zajęciach wychowania fizycznego dbamy o prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów.
Oprócz typowych zajęć sportowych rozwijamy
kreatywność uczniów, uczymy współpracy,
szacunku dla czyjeś pracy a przy tym świetnie
się bawimy. Uczniowie udowodnili, że nie
trzeba super sprzętów aby rozwijać swoje
umiejętności i zadbać o zdrowie. Przygotowane
przez nich zostały różnego rodzaju elementy do
gier
i
zabaw,
do
których
często
wykorzystywany odpady, w imię zasady ZERO
WASTE.

4. Aktywność w czasie wolnym (26 listopada 2019, cała społeczność szkolna) - Ta pozalekcyjna
propozycja to interdyscyplinarna forma nauki poprzez zabawę. Uczniowie naszej szkoły otrzymali
możliwość spędzenia piątkowego popołudnia
w sposób aktywny. Jest to pomysł na integrację
międzyklasową, alternatywę do spędzania czasu
przed komputerem/z telefonem komórkowym
oraz promowanie zdrowego stylu życia. Tym
razem również uczniowie poznali sporty krajów,
które odwiedzamy w trakcie trwania projektu
Erasmus.
5. Gminny Turniej Piłki Koszykowej (20 lutego 2020, 22%
uczniów) – Gry zespołowe sprzyjają uczestnictwu,
partnerstwu i współdziałaniu uczniów, wspierają ich poczucie
wartości. 20 lutego reprezentacja chłopców i dziewcząt naszej
szkoły wzięła udział w Gminnym Turnieju Piłki Koszykowej,
który odbył się w szkole w Gierałtowicach. Po zaciętej walce
i wylanych potach satysfakcja udziału w grze przyniosła wiele
radości uczestnikom.
6. Lighthouse project (28 luty 2020, 46% uczniów) - Na lekcjach języka angielskiego w klasach 47 uczniowie wykonali projekt, dzięki któremu dowiedzieli się o rowerowym szlaku turystycznym
wzdłuż wybrzeża Bałtyku, na którym można zwiedzać latarnie morskie. Jest to ciekawa propozycja
spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Motyw latarni został wykorzystany do stworzenia
„banku” słówek podsumowujący m.in. dział o zdrowiu.
7. HOP PO ZDROWIE! (luty 2020, całą społeczność szkolna) – W lutym tego roku został
napisany wniosek do Fundacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej o przyznanie darowizny na
stworzenie na szkolnym dziedzińcu kolorowej ścieżki, na której uczniowie w różny sposób będą
mogli doskonalić swoją koordynację ruchową oraz w przyjemny sposób spędzać czas wolny w
czasie przerw i nie tylko. Otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 9 tys. złotych. Projekt ma powstać
do końca października 2020.
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8. Aktywność fizyczna w domu (9 maja 2020, uczniowie klas 46% ucziów)
- Pomimo panującej pandemii nasi uczniowie nie zwalniali tempa! Są
aktywni fizycznie, ćwiczą w swoich domach i ogrodach wymyślając nowe,
interesujące ćwiczenia z wykorzystaniem sprzętów ogrodowych oraz tego, co
w nim znaleźli. Kreatywność nie ma granic.
9. Światowy Dzień Roweru (2 czerwca, cała społeczność szkolna) Nietrudno zgodzić się ze stanowiskiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, że rower
towarzyszący człowiekowi od ponad 200 lat to
prosty, niedrogi, niezawodny, czysty i przyjazny
dla środowiska środek transportu. Może służyć
jako narzędzie rozwoju, a także dostępu do
edukacji, opieki zdrowotnej czy sportu. Rower
jest symbolem zrównoważonego transportu.
Jazda na nim kojarzy się z pozytywnym
działaniem, który ma dobry wpływ na klimat.
Uczniowie naszej
szkoły podzielili się
fotografiami z przejażdżek rowerowych oraz
zostali zaproszeni do skorzystania z ćwiczeń
online dotyczących budowy roweru oraz jego historii.

IV. Wiem, co jem (o prawidłowym odżywianiu)
1. Na dobry start (wrzesień 2019, 7% uczniów)Zdrowe
odżywianie
to
podstawa
dobrego
samopoczucia każdego ucznia. Uczniowie klasy 5a
rozpoczęli rok szkolny od przypomnienia zasad
zdrowego żywienia. Na zajęciach z wychowawcą
przygotowali zdrowy posiłek- surówki z warzyw.
Wykorzystali tez samodzielnie wyhodowane wiosną
w szkolnym ogrodzie zioła.
2. Światowy Dzień Żywności (16 października 2019,
21% uczniów) - Został wprowadzony przez
Organizację
Narodów
Zjednoczonych.
Celem
obchodów jest pogłębianie świadomości opinii
publicznej
dotyczącej
globalnych
problemów
żywnościowych: głodu, niedożywienia i ubóstwa. Tego
dnia dzieci w szkolnej świetlicy narysowały prace
przedstawiające ich typowe codzienne menu.
Jednocześnie
zostały
omówione
problemy
współczesności związane z żywnością, takie jak bieda,
głód, marnowanie żywności, otyłość.
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3. Program edukacyjny „Dziel się uśmiechem” (24
października 2019, 48% uczniów) – Nawet jeśli będziemy
odżywiać się prawidłowo nie należy zapominać o higienie
jamy ustnej bo jedzeniu!Szkolne Koło PCK, jak co roku
dołączyło do ogólnopolskiej akcji PCK „Dziel się
Uśmiechem”, której celem jest edukacja dzieci w wieku
szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Program powstał we współpracy PCK,
firmy Wrigley Poland (producenta bezcukrowych gum do żucia Orbit) i Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego. Każdy uczeń z klas I - VI otrzymał zeszyt ćwiczeń do pracy na lekcjach
wychowawczych oraz próbki produktów w postaci gumy do żucia, pasty do zębów i szczoteczki do
zębów.
4. Dzień Zdrowej Żywności (12 listopada 2019,
cała społeczność szkolna) - Z okazji
Europejskiego Dnia Zdrowej Żywności, który
przypadł 8 listopada, uczniowie naszej szkoły
mieli za zadanie przygotować zdrowe drugie
śniadanie wraz z opisem w języku polskim
i angielskim. Dodatkowo zostali poproszeni
o wskazanie składników odżywczych, jakie
znajdowały się w ich posiłkach. Do urny trafiło
mnóstwo kart, spośród których zostały rozlosowane nagrody rzeczowe. Uczniowie zyskali zdrowy
posiłek, powtórkę z języka angielskiego oraz wiedzę z zakresu prawidłowego odżywiania.
5. Warsztaty dietetyczne (listopad 2019, 10% uczniów)- Uczniowie klasy VII oraz członkowie SK
PCK uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania
i promocji zdrowego stylu życia prowadzonych przez
specjalistki Poradni Dietetycznej AMARENA w
Gliwicach. Była to ciekawa lekcja nowoczesnej edukacji
żywieniowej oraz motywacyjne spotkanie ze specjalistą
żywienia dzieci, młodzieży i dorosłych- poświęcone
zasadom zdrowego odżywiania i promocji właściwych
nawyków żywieniowych oraz zdrowego stylu życia.
Uczniowie dowiedzieli się też jak energetyki i alkohol
wpływają na zdrowie. Podczas zajęć uczniowie mieli też
możliwość wykonania indywidualnej analizy składu ciała
oraz uzyskania porady dietetycznej.
6. Ile cukru jest w napojach? (30
listopada 2019, 22% uczniów) Członkowie SK PCK przygotowali
plansze na korytarze szkolne
informujące o zawartości cukru
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w wybranych napojach. Nadmierne spożycie cukru powoduje nadwagę. Usunięcie go z diety leczy
objawy szeroko rozpowszechnionych chorób, takich jak cukrzyca, rak i choroby serca.
Cukier może spowodować: hipoglikemię i nadwagę prowadzące do cukrzycy
i otyłości, i to zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. To właśnie cukier powoduje, że umysł
dziecka ma kłopoty z uczeniem się i skupieniem uwagi.
7. Zdrowie na talerzu (styczeń 2020, 18% uczniów) - lekcja języka
angielskiego HEALTHY FOOD TASTING - utrwalenie nazw
produktów
żywieniowych
poprzez
wykonanie
projektu
i wykorzystanie multimediów. Jest to doskonały przykład
najbardziej skutecznej edukacji zdrowotnej uczniów poprzez
działania praktyczne. Uczniowie podczas lekcji przygotowali
sałatki warzywne i owocowe.

8. Ryba na zdrowie (19.02.2020, 18% uczniów) Uczniowie klasy VI poznali walory zdrowotne
spożywania ryb. Dowiedzieli się, że ryby zawierają
białko, witaminy A oraz D oraz zdrowe klasy omega3. Aby zachęcić innych do spożywania dań z ryb co
najmniej 2x w tygodniu przygotowali przepisy na
danie z ryby. Członkowie SK PCK wykonali na ten
temat gazetkę na korytarzu szkolnym.
9. Dania z ryby na zdrowie (31 marca 2020, 18% uczniów) - Zadaniem
uczniów klas VI było przygotowanie dania z ryby na podstawie przepisu
oraz określenie ich wartości zdrowotnych. Zdrowa dieta jest ważnym
elementem zdrowego stylu życia, jest konieczna do prawidłowej pracy
organizmu. Pamiętajmy, że ryby charakteryzują się wysoką wartością
odżywczą i są niezbędnym elementem zdrowej, racjonalnej diety.
Uczniowie poznali 5 głównych powodów, dla których warto jeść ryby.

V. Ja w środowisku (popularyzacja i wdrażanie zachowań proekologicznych, zagrożenia
cywilizacyjne i naturalne a zdrowie człowieka)
1. Sprzątanie świata – Polska 2019
(20 września 2019, cała społeczność szkolna) –
Temat tegorocznej edycji brzmiał: "NIE
ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY – ZMIENIAMY!".
Jak co roku w naszej szkole uczniowie pod opieką
wychowawców wyruszyli sprzątać okoliczny teren
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i park. Ponadto po raz pierwszy wzięliśmy udział w akcji KWIATY ZA ELEKTROGRATY
i pozyskaliśmy dla szkoły kilkaset sadzonek wrzosów, z których utworzyliśmy mini wrzosowisko
na placu szkolnym. Do akcji przyłączyli się też uczniowie naszej świetlicy wykonując ciekawe
prace z odpadów. W tym roku szczególnie zachęcaliśmy do: podejmowania działań, dzięki którym
nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej
odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani
w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska. To stosowana w praktyce filozofia Zero
Waste. I rzecz trzecia, równie ważna jak nieśmiecenie i sprzątanie: zmiana - tak naszych
indywidualnych nawyków, jak też zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze
środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).
2. Dzień Drzewa (10 października 2019, 65% uczniów) - Arbor Day
to akcja znana na całym świecie, w Polsce oficjalnie obecna od 2002
roku i corocznie obchodzona 10 października. Z okazji Dnia Drzewa
dzieci uczęszczające do szkolnej świetlicy wykonały piękne prace
plastyczne przedstawiające jesienne drzewa. Uczniowie mogli wykazać
się pomysłowością i kreatywnością
oraz dużą dowolnością metody
wykonania pracy.
Starsi uczniowie przygotowują zielniki drzew i krzewów
rodzimych, a na zajęciach dodatkowych uczą się rozpoznawania
gatunków za pomocą klucza oraz przygotowują makietę lasu.

3. Wycieczka do Wrocławia (16 października
2019, 18% uczniów) - Wyjazd dostarczył
wielu niezapomnianych wrażeń. Najpierw
odwiedzono Afrykarium. Uczniowie zobaczyli
przeróżne zwierzęta zamieszkujące morza
i oceany. Z zainteresowaniem przyglądali się
wszystkim okazom. Zwiedzono też inne części
ogrodu,
gdzie podziwiano
zwierzęta
pochodzące ze wszystkich kontynentów
i środowisk. Po wyjściu z ogrodu
zoologicznego wycieczkowicze przeprawili się gondolami na druga stronę Odry, a stamtąd udali się
do Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie. Hydropolis to miejsce, w którym różnorodne technologie
multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany
dotykowe służą jednemu celowi: ukazaniu wody z różnych, fascynujących perspektyw. Rozmach
wystawy wzbudził uznanie. Wizyta w tym miejscu była połączeniem nauki i zabawy. Interaktywna,
angażująca forma zwiedzania na pewno pozwoli na zapamiętanie istotnych faktów o wodzie
i uwrażliwi na problem deficytu wody i jej oszczędzania.
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4. Dzień Świeżego Powietrza (14 listopada 2020, cała społeczność szkolna) – Ponieważ każdy
z nas jest narażony na skutki zdrowotne brudnego powietrza uczniowie naszej szkół zostały
zapoznane z podstawowymi zasadami, jak dbać o czyste
powietrze. Dzień Czystego Powietrza niech przypomina, że
w domowych piecach dozwolone jest, oprócz węgla,
spalanie wyłącznie czystego drewna, kory i korka, czystych
trocin, ścinek drewnianych, czystej tektury i papieru. Z tej
okazji uczniowie w klasach przygotowali plakaty,
transparenty i inne gadżety oraz układali hasła
antysmogowe. Następnie dzieci i młodzież pod opieką
wychowawców uczestniczyli w barwnej demonstracji.

5. ZERO WASTE – nie wyrzucaj – wymień się! (listopad – grudzień 2019, 61% uczniów) Szkolne Koło PCK i Szkolny Klub Wolontariatu zaprosili uczniów klas IV- VIII do udziału w cyklu
wydarzeń ekologicznych „Zero waste” – Nie wyrzucaj – Wymień się!
W ramach pierwszej edycji akcji zaproponowano
wymianę przedmiotów do dekoracji pokoju ucznia:
wymienialiśmy rzeczy ładne, które się nam znudziły lub
przestały podobać, które do nas nie pasują, które
kupiliśmy i zalegają w naszych szafkach, które
dostaliśmy
w
nietrafionym
prezencie.
Wszystkie przyniesione rzeczy musiały być czyste
i niezniszczone. Za każdą przyniesioną rzecz uczestnik
otrzymał kupon. Wymieniano rzeczy 1:1, czyli za każdą
przyniesioną rzecz otrzymywało się kupon, który można
było wymienić na 1 rzecz przyniesioną przez innych.

6. Wigilia bez plastiku (grudzień 2019, cała społeczność szkolna) – Została ogłoszona zbiórka
sztućców metalowych oraz zastaw stołowych
wielokrotnego użytku tak, by w czasie naszych
szkolnych wigilii nie stworzyć kolejne góry plastiku.
Ponad 300 szkół w całej Polsce podjęło inicjatywę
nauczycielki
Zespołu
Szkół
EkonomicznoUsługowych w Żychlinie i zorganizowało „Klasową
Wigilię bez plastiku”. Pomysł polega na
zorganizowaniu w klasie wigilii bez używania
plastikowych talerzy, sztućców czy kubków. W tym
roku nasi uczniowie również przynieśli szklane naczynia i metalowe sztućce.
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7. Wycieczka do Palmiarni w Gliwicach (10 grudnia 2019, 15% uczniów) - Dzięki wspaniałym
przewodnikom i ich ciekawym opowieściom o tamtejszych roślinach oraz zwierzętach czas
spędzony w tym miejscu minął przyjemnie
i zdecydowanie za szybko. Uczniowie otrzymali
Certyfikat Ukończenia Ścieżki Wiedzy o Roślinach
Egzotycznych. Wycieczka do palmiarni miała na celu
również uświadomienie dzieciom, jak wiele możemy
stracić w wyniku zagrożeń wywołanych przez człowieka
dla naturalnego środowiska.

8. Dokarmiamy ptaki zimą (16 grudnia 2019, 7% uczniów)
Uczniowie klasy Va na zajęciach rozwijających z biologii i geografii
poznali zasady dokarmiania ptaków zimą. Postanowili tez wcielić wiedzę
w czyn i przygotowali ekologiczne karmniki dla ptaków
z materiałów z recyklingu. Karmniki zostały rozmieszczone
w szkolnym ogrodzie. Ptasia stołówka była regularnie uzupełniania
pokarmem – przez całą zimę wiele ptaków skorzystało z naszych
karmników.

9. Sposoby ograniczenia ryzyka zarażenia koronawirusem (29 lutego 2020, cała społeczność
szkolna) - Skala rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa sprawiła, że jego dotarcie do Polski
było raczej nieuniknione. Dlatego bardzo istotne jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
Uczniowie zostali dokładnie poinformowani co robić by nie narażać się za zarażenie, w całej szkole
wywieszono ulotki informacyjne a uczniowie SK PCK nakręcili filmik przestawiający jak należy
odpowiednio myć ręce.
10. Rośliny kontra smog (3 marca, 18% uczniów) - Dowiedzieli się o tym uczniowie klas piątych,
którzy uczestniczyli w warsztatach ekologicznych prowadzonych przez pracowników GIG
w Katowicach. Roślinność wpływa na
poprawę lokalnego klimatu, zwiększa
wartość
wartość
estetyczną
miejsca,
a jednocześnie wpływa na poprawę jakości
powietrza. Rośliny mają wysoką zdolność
wychwytywania cząstek pyłów z powietrza
i zatrzymywania ich na powierzchni liści.
Chroni to przed działaniem smogu na
organizm ludzki. Rozwój miast wpływa na
zmniejszanie obszarów zielonych. Alternatywą są ogrody wertykalne stanowiące roślinność
pokrywająca ściany domów. Podczas zajęć uczniowie wykonali projekty takich ogrodów,
a następnie wybrali najciekawsze z nich.
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11. Dzień Dzikiej Przyrody (5 marca 2020, cała społeczność szkolna) - Obchodzony jest na
całym świecie aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory. Celem wydarzenia jest również
podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in.
przez
nielegalny
handel
jej
okazami. Wprowadzenie Światowego Dnia
Dzikiej Przyrody sprzyja zwiększeniu
świadomości
nt.
konieczności
przeciwdziałania wszelkim przejawom
przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie
– szczególnie nielegalnemu pozyskiwaniu
i przemytowi okazów gatunków objętych
ochroną. Uczniowie naszej szkoły mieli
okazję aktywnie spędzić przerwę poznając
wiele dzikich zwierząt zamieszkujących
Polskę. Były wykreślanki zawierające nazwy polskich zwierząt w języku polskim i angielskim,
plakat, na który dzieci przyklejały własnoręcznie ozdobione zwierzątka oraz tematyczną gazetka
i plakaty przygotowane przez uczniów klasy 7 (na których znalazły się zwierzęta z całego świata).
Dzieci na świetlicy również dołączyli się do obchodów Dnia Dzikiej Przyrody wykonując
wspaniałe rysunki. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczniowie mieli okazję do
wspólnego spędzenia czasu w interesujący sposób oraz poznania nazw wielu zwierząt, których nie
znali.
12. Nie daj się miażdżycy! (30 marca 2020, 6% uczniów) - Miażdżyca zaczyna się niewinnie:
coraz częściej mamy zadyszkę po wejściu na pierwsze piętro i nawet po krótkim spacerze bolą nas
łydki. Skończyć się może zawałem serca, udarem mózgu, amputacją nogi. Można zapobiec
rozwojowi miażdżycy, stosując się do zasad zdrowego stylu życia. Uczniowie klasy VII
przygotowali prace na ten temat.
13. Zagrożenia w naszym otoczeniu (3 kwietnia 2020, 3% uczniów) - Uczniowie klasy IV uczyli
się dziś jakimi zasadami należy się kierować, aby uchronić siebie i rodzinę. Sprawdzili tez co
w naszym otoczeniu może być źródłem zagrożenia, a Magda przygotowała prezentację na ten
temat.
14. Jak nadmiar soli i nawozów wpływa na rośliny? (5
kwietnia 2020, 18% uczniów) - Prawidłowy rozwój roślin oraz
wysoki plon w dużej mierze zależy od skalników mineralnych,
czyli nawożenia. Wiosna i wczesne lato są okresami, kiedy
wykonuje się nawożenie. Niestety w wielu przypadkach
dochodzi do przenawożenia, które objawia się chorobami
fizjologicznymi. Stosowanie przesadnych dawek nawozów
prowadzi to zasolenia gleby, czyli nadmiernej kumulacji
składników mineralnych. Korzenie roślin wieloletnich, nawet
przy optymalnej wilgotności podłoża, nie pobierają wtedy wody.
Skutkiem jest więdniecie całej rośliny, a nawet obumarcie.
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Przekonali się o tym uczniowie klasy Va, którzy w ramach zajęć rozwijających zainteresowania z
biologii wykonali doświadczenie.
15. Światowy Dzień Ziemi (22 kwietnia 2020, cała społeczność szkolna)
– Zaproszono uczniów do obejrzenia prezentacji multimedialnej
znajdującej się pod wskazanym linkiem oraz przygotowania pracymodelu Ziemi trójwymiarowego lub planszy (wymiar A4) wykonanego
dowolna techniką. Następnie należało przygotować karteczki, na których
uczniowie napisali co robią lub mogą zrobić dla ratowania naszej planety.
Ilość karteczek mogła być dowolna. Karteczki należało przyczepić do
modelu Ziemi.

16. Aktywnie dla przyrody – poidełka dla ptaków (kwiecień 2020,
klasy 39% uczniów) – W czasie gdy panowała susza, zachęcono
uczniów, że warto ustawić na balkonie czy w ogrodzie spodek czy miskę
z wodą, wypełnioną kamieniami, pszczoły, ptaki i inne drobne zwierzęta
nie mają co pić. Uczniowie otrzymali dokładne instrukcje jak zrobić
poidełko, nadesłane wiele zdjęć.

17. SiejeMy słońce (29 kwietnia 2020, 18% uczniów) - już po raz drugi w tym roku uczestniczymy
w kolejnym wyzwaniu w ramach Ogólnopolskiego Programu Ekologicznego ZIELONA RĘKA.
Głównym motywem akcji jest słonecznik – najbardziej słoneczny z naszych kwiatów.
Akcja ma na celu zachęcenie wszystkich do tworzenia niewielkich miejsc przyjaznych ludziom,
zwierzętom i przyrodzie. Przykładem są ogrody dla pszczół i innych zapylaczy oraz ptaków,
w których będą sadzone wyhodowane wcześniej słoneczniki. Jej główne założenia to:
ochrona bioróżnorodności ochrona pszczół i ptaków zwiększenie liczby ekologicznych ogrodów
zwiększenie liczby miejsc przyjaznych ludziom i zwierzętom. W ramach akcji wysiewamy nasiona
słonecznika w waszych domach. Kolejnym etapem będzie wysadzenie waszych roślin do
przydomowego ogródka lub większych donic.
18. Dzień Ziemi – relacja z działań (kwiecień 2020, cała
społeczność szkolna) – z okazji tego wyjątkowego dnia nasi
uczniowie podjęli liczne działania mające wpływ na poprawienie
kondycji naszej planety. Zajęli się sadzeniem roślin, oczyszczanie ze
śmieci lasów i parków, starali się wcielać w życie proekologiczne
codzienne nawyki w swoich domach, wypełniając przez tydzień
planer – przyznawali sobie każdego dnia punkty za dobre uczynki
dla Ziemi wypisane w kolejnych wierszach.
19. Dzień bez Śmiecenia (11 maja 2020, cała społeczność szkolna)
- Choć wiadomo, że Dzień bez Śmiecenia powinniśmy obchodzić przez 365 dni w roku, to 11 maja
przypada ten szczególny czas, kiedy przychodzi czas na refleksję - czy jestem jednym z tych
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szkodników, które niszczą naszą wspólną planetę? Lepiej działać, dlatego wystosowaliśmy uczniom
naszą propozycję: „Weź worek, rękawiczki i wybierz się na rodzinny spacer do lasu lub parku,
pozbieraj śmieci po największych szkodnikach naszej Ziemi.” Otrzymaliśmy wiele relacji z tej
akcji. Dodatkowo uczniowie otrzymali różnego rodzaju łamigłówki i zagadki sprawdzające ich
wiedzę na temat segregacji śmieci.
20. Światowy Dzień Walki z Czerniakiem (12 maja 2020, cała społeczność szkolna) – z tej okazji
uczniowie zostali zapoznani z faktami dotyczącymi czerniaka oraz wytyczne jak unikać sytuacji,
które mogą wywołać pojawienie się tej choroby.
22. Dzień w ministerstwie klimatu – relacja z warsztatów online (16 maja 2020, uczniowie klas
22% uczniów) - W tym roku wspólnie z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także
przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zorganizowano warsztaty on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.
Do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu” zostali zaproszeni
uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych. Warsztaty odbyły się w ramach ogólnopolskiego projektu
edukacyjnego „Postaw na Słońce”, promującego odnawialne źródła energii. Nasi uczniowie
uczestniczyli m.in. w wykładach zaproszonych ekspertów: „Zrozumieć globalne ocieplenie mechanizm i konsekwencje” (dr Mariusz Gogól) i „OZE. Skąd mamy prąd?” (dr Tomasz Rożek).
Ideą warsztatów było promowanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, zachęcanie
młodzieży do podejmowania lokalnych aktywności na rzecz zwiększenia znajomości tej tematyki,
jak również do angażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu.
23. Dzień dobrych uczynków (maj 2020, cała społeczność
szkolna) - Kwarantanna zatrzymała społeczeństwo w domach. Aby
spożytkować ten czas w jak najlepszy sposób zachęciliśmy
uczniów do dbania o środowisko spełniając dobre uczynki dla
przyrody: uprawa roślin i segregacja śmieci to tylko niektóre
z nich. Dzień Dobrych Uczynków jest to święto społecznych,
bezinteresownych działań. Akcja skierowana jest przede
wszystkim do młodzieży szkolnej oraz organizacji społecznych.

24. Listy dla Ziemi (29 maja 2020, uczniowie klas 61% uczniów) - W tym roku w innej formie.
Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi listów. W listach dzieci
namawiają dorosłych do działań proekologicznych. Listy są pisane na specjalnym papierze - wzór
do wydrukowania został umieszczony na blogu. Następnie dzieci przekazują listy dorosłym
(rodzicom, dziadkom) i razem z nimi podejmują proste działania proekologiczne, których opisy
przesyłają do fundacji.
25. Dzień o suszy i retencji w ministerstwie klimatu (17 czerwca 2020, 61% uczniów) - 17
czerwca br., w godz. 11:00-12:20 Ministerstwo Klimatu organizowało wydarzenie on-line „Dzień
o Suszy i Retencji w Ministerstwie Klimatu”. Warsztaty nawiązywały do Światowego Dnia Walki
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z Pustynnieniem i Suszą i są kontynuacją projektu „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”.
W programie wydarzenia znalazły się m.in. dyskusje i rozmowy z ekspertami.
26. Strażnicy Ziemi (cały rok szkolny, cała społeczność szkolna) - Akcje charytatywne: zbieranie
korków, baterii, kasztanobranie, Obchody Dnia Ziemi, akcja „Sprzątanie świata”.

27. Konkurs na plakat pt. „Stop Smogowi!” - (luty 2020, 61%
uczniów) konkurs gminny na plakat, który miał zawisnąć na
ulicach wszystkich sołectw. To coroczna akcja, dzięki której
zwiększamy świadomość ludzi na temat wpływu m.in. dymów
z kominów domów na nasze powietrze. Uczniowie przygotowali
wiele interesujących prac. Zwycięzcą gminnego konkursu została
praca naszego ucznia.

VI. Potrafię odmawiać (profilaktyka uzależnień)
1. Papieros a zdrowie (3 lutego 2020, 6% uczniów) - To temat lekcji
w klasie VII. Z tej okazji uczniowie przygotowywali plansze
obrazujące skład papierosa. Prace zostały wyeksponowane na
korytarzu szkolnym. Mamy nadzieję, że skłonią młodzież do
refleksji i podejmowania właściwych wyborów.

2. Dzień Bezpiecznego Internetu (11 lutego, cała społeczność szkolna) - 11 lutego obchodzony
w całej Europie jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Również w naszej szkole uczniowie
przypomnieli sobie zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Na korytarzach pojawiły się
gazetki tematyczne (materiały pobrane z portalu sieciaki.pl) , podczas lekcji wychowawczych
nauczyciele
omówili
z uczniami ten temat urozmaicając zajęcia m.in.
serią kreskówek "Owce w sieci". Na długich
przerwach dziewczęta z klasy VI b zadbały by
uczniowie najmłodszych klas poznali zasady
bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez
kolorowanki i różne łamigłówki. Na gazetce
znalazło się również miejsce na pracę
plastyczne uczniów klasy I pt. "Ja w
Internecie". Dzieci i młodzież w bardzo szybki
sposób uzależniają się od internetu i rozrywek,
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których im dostarcza dlatego warto przypominać, jak niebezpieczne może okazać się długie
przebywanie w sieci.
3. Szkolny challange - dzień bez telefonu (13 lutego 2020, cała społeczność szkolna) - W naszej
szkole został ogłoszony CHALLANGE - uczniowie i nauczyciele zostali poproszeni by od 8 do 18
wyłączyli w swoich telefonach WiFi oraz transmisję danych komórkowych. Wyzwanie to miało na
celu przekonanie się, czy potrafimy wytrzymać 10 godzin bez korzystania z Internetu. Uzależnienie
od smartfonów jest coraz bardziej powszechne i budzi wiele obaw o prawidłowy rozwój dzieci.

4. Światowy Dzień bez Papierosa (31 maja 2020, cała społeczność szkolna) - Co roku 31 maja
obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa. Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego
świata na powszechność nałogu palenia
papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.
Dzień ma również zachęcić do 24 –
godzinnego okresu abstynencji od wszystkich
form konsumpcji tytoniu na całym świecie.
Światowy Dzień bez Papierosa został
ustanowiony przez WHO w 1987 roku ze
względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych
i mających schorzenia wywołane przez palenie
papierosów. Uczniowie klasy 7 poznali dziś
skutki uzależnień.

5. Doping w sporcie (cały rok szkolny, klasy 61% uczniów) - negatywny wpływ stosowania
środków dopingujących oraz sterydów. Wykłady, pogadanki z uczniami i rodzicami, filmy
edukacyjne, konkurs na plakat antydopingowy.
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Wnioski wynikające z realizacji programu

Staramy się, aby w naszej szkole dominowała życzliwa i przyjazna atmosfera, by nie było
miejsca na hejt, złe traktowanie słabszych oraz rozpowszechnianie złych nawyków. Swój udział
w tych działaniach mają wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pozostali pracownicy
szkoły. Chcemy łączyć tradycję z nowoczesnością, a doświadczenie z młodością. Wśród kadry
pedagogicznej mamy doświadczonych, pełnych pasji nauczycieli, którzy nieustannie podwyższają
swoje
kompetencje
poprzez
udział
w
szkoleniach,
kursach,
projektach
itp.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej i profilaktycznej kładziemy nacisk na kształcenie
i zdobywanie przez uczniów tych umiejętności życiowych, które są istotne dla naszego środowiska
lokalnego oraz globalnego, a także przydatne w życiu codziennym ucznia, później dorosłego
człowieka. Podejmowane przez Zespół Promocji Zdrowia działania wpływają na podniesienie
świadomości środowiska szkolnego na rzecz życia zgodnego z naturą i bez nałogów,
ukierunkowanego na zachowania prozdrowotne w ich życiu codziennym oraz angażują całą
społeczność szkolną. Przykładamy wszelkich starań aby wyróżniała je kreatywność, regularność,
oraz dostosowanie ich do potrzeb szkoły i każdego ucznia. W tym roku nasze działania skupiały się
na szkole podstawowej, w przyszłości planujemy przygotowanie programu promocji zdrowia
również w przedszkolu. Realizacja programu pozwoliła na wprowadzenie różnorodnych
i potrzebnych społeczności szkolnej zadań w pracy szkoły, co przyniosło wzrost świadomości
z zakresu dbania o własne zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, większe zaangażowanie
w działania prozdrowotne. Wprowadziliśmy też zadania związane z integracją zespołów klasowych
i przeciwdziałaniem stresowi, co stwarza dobre warunki pracy i nauki. Miały miejsca nowe
konkursy i akcje, które dały możliwość uczniowi do wzięcia udziału w czymś, czego jeszcze nigdy
nie robił po to, by być może pozwolić mu odkryć w sobie ukryte talenty, które należałoby rozwijać
lub uczynić z tego hobby.
Działania i zmiany wprowadzone na skutek realizacji programu pozytywnie wpływają na
społeczność
szkolną,
funkcjonowanie
szkoły
oraz
promocję
placówki
w środowisku lokalnym, są akceptowane i wszyscy chętnie w nich uczestniczą. Będziemy
kontynuować, uatrakcyjniać i promować dotychczasowe działania, aby nadal dbać o zdrowie
fizyczne, psychiczne i społeczne całej społeczności szkolnej.
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