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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. Od września 2020 przenieśliśmy
się na facebooka, który jest bardziej dostępny dla wielu uczniów i rodziców naszej szkoły.

Rok szkolny 2020/2021 był kolejnym, w którym pandemia COVID-19

zamknęła

nas

częściowo w domach i wprowadzano nauczanie zdalne. Dzięki doświadczeniu oraz szkoleniom,
jakie odbyliśmy w tym czasie, poradziliśmy sobie z taką formą nauczania bardzo dobrze. Był to
trudny czas, zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli, głównie ze względu na brak
kontaktów społecznych. Ogólnokrajowe i światowe badania pokazują, że zwłaszcza młodzi ludzie
popadają w depresje, stany lękowe i nerwice przez brak styczności z rówieśnikami, niewychodzenie
z domu. Przed nami duże wyzwanie - zadbanie przede wszystkim o zdrowie psychiczne naszych
uczniów, skupienie się przede wszystkim na tej sferze życia. Ponieważ w 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,
gdyby nie nauczanie zdalne.

Raport programu „Zarażający Zdrowiem” za rok szkolny 2020/2021 został przygotowany
z podziałem na bloki tematyczne: Ja i społeczeństwo, Zdrowie psychiczne, Ruch to zdrowie,
Wiem, co jem, Ja w środowisku, Potrafię odmawiać.
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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 2020/2021 (cała
społeczność szkolna) 1 września 2020 roku po
wyjątkowo długiej przerwie powróciliśmy do naszej
szkoły szczęśliwi, stęsknieni i gotowi na nowe
warunki
naszej
codzienności.
Epidemia
koronawirusa w Polsce i na świecie nie ustaje,
jednak musimy nauczyć się żyć według zaleceń
sanitarnych. Nowi uczniowie klas pierwszych zostali
uroczyście przyjęci do naszej społeczności. Tradycja
pasowania na ucznia oraz składanie uroczystej
przysięgi to elementy, których nie mogło zabraknąć w naszej szkole nawet w czasach
wirusa. Są to dla naszych uczniów pierwsze sytuacje sprzyjające integracji szkolnej.
2. Wręczenie
nagród
za
udział
w
ogólnopolskim
konkursie
w ramach programu MOGĘ Być.
(udział w programie – 60% uczniów)
To ogólnopolski program edukacyjny,
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. Nasi uczniowie w czasie nauczania
zdalnego wyłonili zwycięzcę na poziomie szkolnym w konkursie na plakat pt. "Historie
inspirujących kobiet". Praca wybrana w demokratycznych wyborach została wysłana na
ogólnopolski konkurs. Wykonawczynie powyższej pracy otrzymały pamiątkowe dyplomy
oraz motywujący upominek.

3

3. Dzień Chłopaka (cała społeczność
szkolna) – świętujemy 30 września.
Wszystkie zespoły klasowe tego dnia
organizują
mini
imprezki
z poczęstunkiem, muzyką – jak kto lubi.
Dziewczęta
przygotowują
swoim
kolegom upominki, aby jeszcze milej
mijało im ich święto. Pamiątkowe kubki,
długopisy, worki na strój gimnastyczny,
breloczki – dzisiaj wszystko jest możliwe.

4. Międzynarodowy
Dzień
Tolerancji
(cała
społeczność szkolna) - Tolerancja to jedna
z wartości, która w obecnych czasach jest tak samo
cenna co też potrzebna. Święto stworzone po to, by
zwrócić uwagę większej liczby ludzi na problem
nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu
i antysemityzmu. Z tej okazji ogłoszony został
konkurs na plakat.

5. Dzień Praw Dziecka (cała społeczność szkolna) - Prawa dziecka przysługują każdemu
dziecku. Są one naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka
pozbawić. Stworzono w tym celu dokument, traktujący o prawach i wolnościach dziecka,
tj. Konwencję o Prawach Dziecka. Konwencja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
ONZ 20 listopada 1989r.
Godność oznacza, że człowiek
jest wartością sam w sobie. Nikt
na nią nie musi zasługiwać czy o
nią zabiegać. Przynależy ona
każdemu
człowiekowi
bez
względu na to, kim jest, skąd
pochodzi, czym się zajmuje, ile
ma lat. Z tej perspektywy także
dziecko ma prawo do godności, a
więc prawo do posiadania i
korzystania z wolności. Jest podmiotem, który dorośli mają wspierać w „byciu sobą”
i rozwijaniu swojej niepowtarzalnej osobowości. Poszanowanie godności dziecka jest
nierozerwalnie powiązane ze wszystkimi sferami życia: emocjonalną, fizyczną, edukacyjnopoznawczą, duchową.
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6. Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK - To dzięki ich
zaangażowaniu wiele osób wróciło do zdrowia i cieszy się
pełnią życia. Honorowe krwiodawstwo to idea szlachetna
potrzebna. Wraz z uczniami klas siódmych zachęcamy do
zostania Honorowym Dawcą Krwi. Z tej okazji uczniowie
przygotowali ulotki informacyjne o tematyce krwiodawstwa.

7. Dzień Pluszowego Misia (cała społeczność szkolna) z powodu zdalnego nauczania obchody tego dnia zostały
rozłożone w czasie. Tradycyjna zbiórka misiów, ze sprzedaży
których zyskamy środki na akcję Szlachetne paczki została
przeprowadzona już w listopadzie, jednak kiermasz odbył się
dopiero w czerwcu. Poza zbiórką misiów odbył się konkurs
plastyczny oraz zabawy matematyczne o zabarwieniu
„misiowym”…
8. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
(cała społeczność szkolna) - Celem tego dnia wprowadzonego
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku jest przybliżenie społeczeństwu problemów
osób z niepełnosprawnościami. Chodzi tu o pomoc we włączeniu tej grupy społecznej
w życie jak i np. kwestie dotyczące barier architektonicznych. Zachęcaliśmy do zapoznania
się ze specjalnie przygotowaną prezentacją na temat niepełnosprawności.
9. Szlachetna Paczka (cała społeczność szkolna) –
jak co roku nasz Szkolny Klub Wolontariatu
wspaniale przygotował się do tej akcji. Rodziny,
jakie zostały nam przydzielone otrzymały
wszystkie potrzebne produkty z listy o łącznej
wartości 16 tysięcy złotych. Nad wolontariuszami
czuwała opiekunka a dzięki wsparciu rodziców
naszych uczniów plan po raz kolejny udało się
zrealizować. Pomaganie innym w potrzebie jest
bardzo ważne. Staramy się sprawić, by nasi uczniowie byli empatyczni i gotowi pomagać
bliźnim.
10. Zabawy Karnawałowe (około 50% uczniów) – styczeń
to czas karnawału. Mimo obostrzeń związanych
z pandemią udało się zorganizować bale przebierańców
dla uczniów klas 1-3 w reżimie sanitarnym. Uczniowie
przygotowywali maski, dekoracje, omawiali temat
karnawału, tańczyli i świetnie bawili się pod kontem
swoich wychowawczyń, wyłącznie w towarzystwie
kolegów i koleżanek ze swojej klasy.
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11. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
grała po raz 29. (cała społeczność
uczniowska) Uczniowie naszej szkoły
przyłączyli się jako wolontariusze do
sztabu ZSP Gierałtowice, bo piękne akcje,
przynoszące tak wiele dobra, trzeba
wspierać. Uczniowie klas starszych
przygotowali kartki walentynkowe. Cały
dochód został przeznaczony na WOŚP.
Wolontariusze
sztabu,
do
którego
należymy, zbierali w dniu finału datki do puszek we wszystkich czterech sołectwach naszej
gminy.
12. Pączki dla Fabiana (Szkolny Klub Wolontariatu, uczniowie,
rodzice, społeczność lokalna) To akcja charytatywna
polegająca na sprzedaży pączków pozyskanych od sponsorów
w Wielki Czwartek w naszej szkole. Cały dochód został
przeznaczony na rehabilitację chłopca z Przyszowic- Fabiana.
Udało się zebrać ponad 8,5 tys. złotych.

13. Walentynki (cała społeczność szkolna) – Kartki
przygotowane przez uczniów klas starszych, które
zostały sprzedawane w czasie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy zostały dziś wypisane
i wrzucone do skrzynki walentynkowej. Lekcje
w klasach 1-3 były również poświęcone
przygotowywaniu walentynkowych upominków.
Uczniowie otrzymali karteczki od swoich cichych
wielbicieli.
14. WIELKA PAKA DLA ZWIERZAKA – finał akcji dla czworonogów ze Schroniska
PSITULMNIE
w
Zabrzu.
Dzieci,
rodzice
i nauczyciele bardzo chętnie wzięli udział w akcji,
a zwierzaki dostały ogrom smacznych prezentów.
Oczywiście dary zostały przekazane do schroniska co
sprawiło ogromną radość naszym podopiecznym.
To wspaniałe, że kolejny raz nasi uczniowie pokazali,
że mają ogromne serducha i chęć niesienia
bezinteresownej pomocy. Tą akcją wpisujemy się w
projekt ZRÓB COŚ EKO NA WALENTYNKI - współpraca z EKOLANDIA.EDU
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15. Akcja z okazji Dnia Kota (cała społeczność szkolna) - Coroczne święto obchodzone
w Polsce od 2006 roku służy podkreśleniu znaczenia kotów w życiu człowieka. Nasi
uczniowie, przyjaciele zwierząt, o czym przekonali nas już nie raz przesłali wiele zdjęć ze
swoimi kocimi pupilami. Zdjęcia nadesłane w ramach akcji „Kot w akcji!” pozwoliły
stworzyć filmik kocich milusińskich.
16. Dziel się uśmiechem (55% uczniów) - Uczniowie
klas młodszych wzięli udział w programie
prowadzonym przez PCK „Dziel się Uśmiechem”.
Jego celem jest wykształcenie u dzieci nawyków
dbania o zdrowie. Dzięki nowoczesnym,
interaktywnym materiałom, uczniowie mogli
w ciekawy i atrakcyjny sposób poznać
najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. Przewodnikiem dzieci po świecie
pięknego uśmiechu była sympatyczna postać Super Wiewiórki, kojarzona z PCK od lat 60tych XX wieku.
17. Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa (cała
społeczność szkolna) - święto obchodzone
corocznie 21 marca z inicjatywy Europejskiego
Stowarzyszenia Zespołu Downa ustanowione
w 2005 roku, od 2012 roku pod patronatem
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z tej
okazji nasza szkoła przyłączyła się do akcji –
zorganizowaliśmy zbiórkę kolorowych skarpet
bez pary, a te, trafiły do ośrodka wsparcia osób
z zespołem downa. Podopieczni ośrodka „ubrali”
w owe skarpety drzewa. Efekt był piorunujący.
Dodatkowo zachęciliśmy uczniów by 21.03
założyły skarpetki nie do pary i przesłały zdjęcie. Udało się utworzyć dużo większy kolaż
zdjęć niż w zeszłym roku. Staramy się, by nasi uczniowie byli otwarci na odmienność,
tolerancyjni i wspierający dla osób słabszych.
18. Dzień Nauki Polskiej (45% uczniów) – by
uczcić ten wyjątkowy uczniowie zapoznali
się z sylwetką Mikołaja Kopernika.
Poszczególne klasy obejrzały film na Jego
temat, uczniowie stworzyli „kartki
z kalendarza” przy pomocy aplikacji
mobilnych.
Nauczyciel
matematyki
przygotował quiz online sprawdzający
wiedzę z zakresu życia i odkryć Mikołaja Kopernika. Dla uczniów z najlepszymi wynikami
przygotowane zostały nagrody rzeczowe.
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19. Dzień Kobiet (cała społeczność szkolna) –
zdalne nauczanie wymusiło nowe podejście do
tematu – zamiast prawdziwych kwiatów
i czekoladek – kartki online przygotowane
w najróżniejszych aplikacjach graficznych.
Znaleźli się jednak i tacy, którzy pomimo
pandemii zorganizowali się i rozwieźli
prawdziwe kwiaty swoim koleżankom z klasy
oraz wychowawczyni. Celebrowanie takich
świąt jest bardzo ważne, nawet w czasach covid.
20. Pierwsza Pomoc (10% uczniów) - Uczniowie klasy ósmej omawiali na lekcjach edukacji
dla bezpieczeństwa kolejne tematy
z cyklu pierwszej pomocy. Zajęcia
praktyczne obejmowały naukę
prawidłowego
bandażowania
urazów kończyn. Przyswajanie
takich praktycznych umiejętności
w czasie zdalnego nauczania to nie
lada wyczyn. Tym bardziej
pochwalamy nadesłane zdjęcia
i liczymy, że te umiejętności nie
będą nigdy potrzebne w życiu.
21. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu (cała społeczność szkolna) – w tym roku zdalnie.
Zachęciliśmy uczniów do obejrzenia interesujących animacji poświęconych temu tematowi
oraz zapoznania się z interaktywną prezentacją online. Wszystko to po to, by rozwijać
w uczniach empatię, tolerancję i chęć niesienia pomocy osobom z pewnymi problemami.
22. Światowy Dzień Zdrowia (45% uczniów)
w 2021 roku hasło Światowego Dnia
Zdrowia - Ratujmy życie! Bezpieczne
szpitale w czasie katastrof! Powszechne
ubezpieczenie zdrowotne! Z tej okazji
wszystkim pracownikom służby zdrowia
należą się podziękowania za wysiłek,
poświęcenie i ofiarność z jaką pełnią
służbę na rzecz drugiego człowieka.
Podziękowania przygotowały wolontariuszki ze Szkolnego Koła PCK.
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23. Witamy ponownie w szkole! (cała
społeczność szkolna) – o ile uczniowie klas
młodszych przychodzili do szkoły co jakiś
czas na krótkie okresy, starsi uczniowie (48) od połowy października mieli wyłącznie
lekcje zdalne. Ich powrót w maju był dla
wszystkich wielką radością – z tej okazji
szkoła została udekorowana a każdy uczeń
otrzymał słodki upominek.
24. Dzień Matki (15 % uczniów) - współpraca
międzyprzedmiotowa. Uczniowie uczęszczający na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
przygotowali elementy, szablony, napisy do wykonania kartek z których uczniowie kl.6b
wykonali na lekcji wychowawczej piękne kartki.
25. Erasmus+ Ostatni wyjazd z projektu, tym razem do Florencji we Włoszech. Troje
nauczycieli naszej szkoły wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez Euro Pass.
Dotyczyło ono m.in. metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracy
w klasie i integracja zespołu klasowego,
w której występuje wielokulturowość itd.
Wszystkie szkolenia, jakie odbyły się w ramach
programu Erasmus+ przyniosły naszej szkole
wiele dobrego. Nauczyciele wprowadzają do
swej pracy wiele nowych metod pracy
z uczniem. Rozwój osobowy przede wszystkim!

26. Spotkanie z Policjantem – bezpieczne
wakacje (60% uczniów) - wakacje to przede
wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy
z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie
wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne
wyjazdy,
inni
wybierają
wyjazdy
zorganizowane. Ważne jednak, by w każdym
miejscu
pamiętać
o
bezpieczeństwie
i zachowaniu odpowiedniej ostrożności. Mamy
nadzieję, że informacje zdobyte w czasie
spotkań przyczyniły się zwiększenia bezpieczeństwa.
27. Akcja Donacja 2021 (35% uczniów) - Polski Czerwony Krzyż z producentem kobiecych
produktów higienicznych Procter & Gamble zrealizował program Always AkcjaDonacja
mający na celu wspieranie uczennic w zakupie artykułów menstruacyjnych. W tym roku,
dzięki współpracy z ZR PCK w Knurowie, w akcji wzięła udział również nasza szkoła.
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28. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
(cała społeczność szkolna) – ten wyjątkowo
trudny rok szkolny nie mógł mieć
tradycyjnego
zakończenia.
Akademia
odbyła się w małym gronie – by pożegnać
uczniów klasy ósmej. Życzymy im wielu
sukcesów na dalszej śnieżce edukacyjnej
oraz w życiu codziennym! Aby byli
szczęśliwi i zdrowi.

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. Festiwal Kwarantanny 2020 (udział w konkursie – 3%
uczniów) – wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz
nagród („Złote Palmy”) za udział w konkursie na
najlepszy film prezentujący jak uczniowie spędzają czas
zamknięcia w domach z racji pandemii COVID-19.
Każdy nadesłany film został nagrodzony

2. Międzynarodowy Dzień Kropki (40% uczniów) to coraz bardziej popularne święto kreatywności,
odwagi i zabawy, które obchodzimy, również
w naszej szkole, 15 września. Z tej okazji
zwłaszcza uczniowie klas 1-3 zostali zapoznani
z filmową wersją książki Amerykańskiego pisarza
i ilustratora książek dla dzieci Petera
H. Reynolds’a, pt. “The Dot” czyli “Kropka”.
Bohaterką jest mała Vashti, która dzięki maleńkiej
kropce i cudownej, mądrej nauczycielce plastyki
uwierzyła w siebie. Poza tym, zostały
przygotowane rozmaite prace plastyczne, których tematem przewodnim była właśnie
kropka.
3. Dzień Pustej Klasy (cała społeczność szkolna) - W tym roku po raz
pierwszy nasza szkoła wzięła udział w akcji Dzień Pustej Klasy. Jest to
wyjątkowa, międzynarodowa inicjatywa promująca wartość edukacji
na świeżym powietrzu. Chodzi o to, by tego dnia nauczyciele choć
jedną lekcję spędzili ze swoimi uczennicami i uczniami poza
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budynkiem szkoły. Wszystko po to, aby odkrywać wartość edukacji terenowej –
prawdopodobnie najbardziej uszczęśliwiającej formy edukacji na świecie.
4. Dzień Tabliczki Mnożenia (40%uczniów) - celem akcji jest propagowanie zabawowej
formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.
5. Dzień Gier Planszowych (cała społeczność
szkolna) - Gry planszowe w czasie epidemii
koronawirusa nie mają lekko w szkołach... Stąd
pomysł,
by
nasi
uczniowie
zadbali
o właściwą formę świętowania tego dnia
w swoich domach, w gronie rodzinnym.
Z odpowiednimi zabezpieczeniami w postaci
środków dezynfekujących, również w czasie
lekcji i zajęć dodatkowych, mogliśmy sobie
pozwolić na wykorzystanie planszówek.
6. Sto lat Jana Pawła II (cała społeczność
szkolna) - We wrześniu w naszej szkole
zostały ogłoszone konkursy honorujące
pamięć naszego wielkiego rodaka,
w których uczniowie chętnie wzięli
udział.
Celem
konkursów
było
przybliżenie dzieciom i młodzieży
postaci Świętego Jana Pawła II
w związku z przypadającym w 2020 roku
stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz
ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II.

7. Miesiąc październik dedykowany jest bibliotekom szkolnym.
Tegoroczne hasło brzmiało: „Z książką mi do twarzy.” Nasi
uczniowie mieli do wyboru dwie kategorie konkursu, plakat
promujący czytanie oraz selfie. Wszystkie nadesłane prace
zostały wyróżnione. Nagrody zostały wręczone po powrocie
wszystkich do standardowego systemu nauczania.
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8. Dzień Życzliwości (wszyscy
uczniowie) – z okazji tego
święta uczniowie wykonali
pełne życzliwości i sympatii
kartki z pozdrowieniami dla
swoich kolegów, koleżanek,
nauczycieli. Czas zdalnego
nauczania na swoje dobre
strony – posiadamy adresy
e-mail do wszystkich uczniów
szkoły, tak więc w szybki i łatwy sposób kto chciał, mógł podzielić się odrobiną swojej
życzliwości z innymi w formie online.
9. Dzień Składanki i Łamigłówki (30% uczniów) - Nasi
uczniowie z klas 1-3 otrzymali książeczki "Ekologiczne zadania
giermka Gerharda", pełne różnorodnych zagadek związanych
z ochroną naszego środowiska. Połączyliśmy przyjemne
z pożytecznym. Przez cały kolejny tydzień uczniowie wrzucali
uzupełnione książeczki do przygotowanej w szkole urny, a 29.01
zostały rozlosowane nagrody dla wszystkich uczniów
ufundowane przez gminny referat ochrony środowiska.
10. Konkurs MISTRZ ANGIELSKICH SŁÓWEK Z ŁAMIGŁÓWEK potwierdza fakt, że
zagadki logiczne są atrakcyjnym sposobem aktywizowania uczniów do nauki języka
angielskiego. Glosariusz konkursowy zawierał niełatwe słownictwo związanie z ekologią
jak np.biodegradable. Zwycięzcom oraz uczestnikom gratulowaliśmy nie tylko nagród
rzeczowych, ale przede wszystkim zdobytej wiedzy i motywacji do dalszej nauki.
11. Dzień Pozytywnego Myślenia (cała społeczność
szkolna) – nasi uczniowie w tym trudnym czasie
szczególnie potrzebowali tego dnia. W czasie
godzin wychowawczych wykorzystano dostępne
w sieci aktywności nastrajające do pozytywnego
myślenia. Motywujące cytaty, ruletki dobrych słów
itp. Były w pierwszym tygodniu lutego normą
w czasie e-lekcji wychowawczych. Pozytywne
myślenie to podstawa!
12. Himalaje możliwości - klasa 2b wykazała się swoją
kreatywnością przy okazji omawiania najwyższych
gór świata. Młodzi, zafascynowani Himalajami, być
może przyszli alpiniści, z dumą przygotowali
wystawkę swoich prac, które z podziwem mogliśmy
oglądać w szkolnym korytarzu. Nauka przez
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działanie przynosi bardzo dobre wyniki, rozwija twórczość oraz motywuje do
podejmowania nowych wyzwań.
13. NIE WIDAĆ MNIE, ALE WSZYSTKO U MNIE
OK! (25 % uczniów) - Ogólnopolska akcja. Niestety
nauczanie zdalne przedłużało się, a wyłączona
kamera powodowała, że nie wiedzieliśmy,
co słychać u drugiej osoby, czy wszystko u niej
w porządku, jakie jest jej/jego samopoczucie, czy
daje radę, czy potrzebuje pomocy. Swoje emocje na
dłoniach przesyłała klasa 4 i 6. W kontekście
aktualnej sytuacji pandemicznej takie działania są
bardzo potrzebne.

14. Jak radzić sobie ze stresem? (25% uczniów) gdy egzaminy ósmoklasistów zbliżały się
wielkimi krokami było mnóstwo przygotowań, poświęconego czasu i stresu. Stres to
doświadczenie, które zna każdy, nie tylko uczeń! Na egzaminie stresujemy się tym, że nie
odpowiemy na wszystkie pytania lub zapomnimy tego, czego się nauczyliśmy. Stres nie jest
przyjemnym
doświadczeniem,
dlatego też dowiedz się, jak radzić
sobie ze stresem na egzaminie! No
właśnie – jak pokonać ten stres, który
dość często towarzyszy nam nie tylko
podczas egzaminów, ale też wpływa
na
nasze
życie
przed
ich
rozpoczęciem? Rady dla starszych
kolegów przygotowali w przystępnej
formie online młodsi koledzy
i koleżanki.
15. Dzień
Świętego
Patryka
(cała
społeczność szkolna) – z racji, że nasza
szkoła wielokrotnie współpracowała ze
szkołami irlandzkimi, to święto jest nam
szczególnie
bliskie.
Uczniowie
przygotowywali
zielone
ozdoby,
koniczyny,
kapelusze
itp.
Przeprowadzane
zostały
kolorowe
doświadczenia nawiązujące do skarbu
ukrytego na końcu tęczy. Pragniemy, by
zielony kolor Irlandii nastroił nas
pozytywnie na długi czas.
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16. Światowy Tydzień Mózgu to święto mające na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego
działaniu. Obchodzone 12-16 marca od 1996 pierwszy raz w Stanach Zjednoczonych,
a w Polsce od 1999 roku. W tym tygodniu uczniowie klas 4-8 poznali zaskakujące fakty
o funkcjonowaniu mózgu, dowiedzieli się jak każdego dnia zadbać o jego lepszą pracę oraz
wykonywali ćwiczenia rozwijające kreatywność. Zapraszam na fotorelację z naszych
działań.
17. EGG
HUNT-POSZUKIWANIE
JAJEK
NIESPODZIANEK (40% uczniów) - Zabawa
polegała na wspólnym szukaniu ukrytych jajek
niespodzianek na szkolnym placu zabaw. Każdy
szukał jajka dla siebie, ale jeżeli znalazł kolejne
dzielił się nim z kimś z klasy kto jeszcze nie
znalazł swojej Kinder Surprise. Druga opcja
to
pomoc
koleżance
lub
koledze
w poszukiwaniach. W ten sposób chcemy
promować pozytywne postawy w naszej szkole
zachęcając dzieci do kooperacji zamiast
rywalizacji, wszyscy grają do jednej bramki.
Współpraca to podstawa. Akcja została
przygotowana przez Szkolny Klub Wolontariatu.
18. "Jaki/jaka jestem? Kim być?" oraz "Moja przyszłość" (20% uczniów) – warsztaty
online przeznaczone dla uczniów klas 7 i 8. To interesujące spotkanie poprowadziły
pracownice z knurowskiej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Mamy nadzieję, że nasi
uczniowie lepiej poznali swoje możliwości oraz zostali naprowadzeni na wybór drogi
zawodowej idealnej dla siebie.
19. Światowy Dzień Czytania Tolkiena (30% uczniów) Swoje święto obchodzili fani Jego literatury. Klasa 6 była
akurat w trakcie przerabiania lektury "Hobbit, czyli tam i z
powrotem". W czasie lekcji tworzyli notatki w jamboardzie
o mieszkańcach szerokiego świata stworzonego przez
Tolkiena. Grono miłośników pisarza powiększyło się, bo
niektórzy uczniowie, zainspirowani Hobbitem, zaczęli już
czytać "Władcę pierścieni". Uczniowie pozostałych klas
przesyłali z tej okazji zdjęcia zbiorów swoich książek Tolkiena.
20. Eksperymentalne
przerwy
śródlekcyjne – aby odciągnąć
naszych
uczniów
sprzed
monitorów w czasie edukacji
zdalnej zlecono im wiele razy
wykonywanie
doświadczeń.
Jednym z nich było przewodzenie
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kolorów przez nerwy kapusty. Za barwniki posłużyły te do zabarwiania jajek
wielkanocnych.
21. Zajęcia krawieckie (10% uczniów) – zajęcia
krawieckie jako urozmaicenie zajęć korekcyjnokompensacyjnych. Nie przy stoliku, na
krzesełku, ale na podłodze. Nie z kartami pracy
i ołówkiem w ręku, ale z kawałkami materiału,
igłą,
nitką,
nożyczkami.
Kształtujemy
podstawowe umiejętności, rozwijamy je,
zwiększamy samodzielność uczniów w życiu
codziennym. Takie zajęcia to codzienność
w szkołach islandzkich, które odwiedziliśmy
w czasie realizacji projektu Erasmus+.
22. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (8% uczniów) ma na celu rozpowszechnianie
książek oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Uczniowie w ramach zajęć z zakresu
pomocy psychologiczno- pedagogicznej mieli okazję przeczytać książeczkę " ŁysOlka
i Długowłosy" autorstwa Magdaleny Schatt-Skotak, a następnie wykonali wspaniałe prace
plastyczne
wzorując
się
ilustracjami z książki. Już wkrótce
nasza
biblioteka
zostanie
obdarowana przez samą autorkę
egzemplarzem swojej cudownej
opowieści o dzielnej ŁysOlce dziewczynce
z
łysieniem
plackowatym (alopecją). Była to
doskonała okazja do poznania tej
choroby, która dotyka 2%
ludzkości, zarówno dorosłych, jak
i dzieci.
23. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (cała społeczność szkolna) - wśród naszych
uczniów, rodziców oraz pracowników jest wielu przysłowiowych pożeraczy książek.
Zachęcaliśmy do wykonania SLEEVEFACE – To
fotografia osoby z zasłoniętą przez okładkę książki bądź
płyty częścią ciała, przeważnie twarzy. Chodzi o takie
wkomponowanie okładki, aby kontur zdjęcia z okładki
i osoby pasowały do siebie, najlepiej, gdyby kolor też był
zbliżony. W efekcie powstaje złudzenie prezentujące
zabawne połączenie czytelnika z jego książkowym
wcieleniem. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
obchodzony jest w celu promocji czytelnictwa,
edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą
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praw autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, a jego data 23 kwietnia jest symboliczna
dla literatury światowej.
24. Relaksacja na siedząco - jak się rozluźnić i dotlenić między e-lekcjami? (6% uczniów)
Zrelaksowani i dotlenieni przed majowym weekendem czuli się uczniowie klasy 7a.
Wszystko to za sprawą pani Jolanty Kwaśniewskiej, która przeprowadziła dla nas warsztaty
"Relaksacja na siedząco - jak się rozluźnić i dotlenić między e-lekcjami?" Pani Jola, która
na co dzień jest neurologopedą w Pruszczu Gdańskim, zagościła dziś u nas na biologii
w ramach ogólnopolskiego projektu "Zaproś mnie na swoją lekcję". Podczas zajęć
dowiedzieliśmy się m. in. jak prawidłowo siedzieć przed komputerem, poznaliśmy
ćwiczenia rozluźniające odcinek szyjny i lędźwiowy kręgosłupa oraz wykonaliśmy
ćwiczenia twarzy i oczu. Bardzo dziękujemy pani Joli za cenne wskazówki, które
wykorzystamy nie tylko dziś, ale i w następnych tygodniach nauki.
25. Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (5%
uczniów)
uczniowie
klasy
6b
wraz
z wychowawczynią wzięli udział w lekcji w ramach
projektu Uniwersytetu Dzieci w klasie. Po zdobyciu
cennych informacji na temat różnorodności flag
przeszli do działania - przy użyciu narzędzi
jamboarda zaprojektowali w małych grupkach flagi
swojej klasy lub szkoły.
26. Trudne sytuacje wokół nas - przemoc rówieśnicza, przemoc domowa (20%uczniów) 6 maja odbyły się spotkania profilaktyczne dla klas szóstych.
Warsztaty przeprowadził
specjalista wydziału d/s nieletnich KMP w Gliwicach funkcjonariusz Mateusz Piórkowski
27. Tydzień Ulgi (cała społeczność uczniowska) - Szkoła Podstawowa w Przyszowicach
dołączyła do kampanii Uniwersytetu Jagiellońskiego "Tydzień ulgi". Co to oznacza?
Podarowaliśmy uczniom i uczennicom tydzień bez sprawdzianów, odpytywania i zadań
domowych. Wszystko po to, aby obniżyć stres towarzyszący dzieciom na co dzień i zadbać
o dobrostan psychiczny uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek.
28. Uniwersytet Dzieci (7% uczniów) - klasa VI b wzięła udział w organizowanym przez
Uniwersytet Dzieci wykładzie pt. “Jak uczy się mózg?”, który poprowadził dr Wojciech
Glac. Uczniowie dowiedzieli się z niego, jak jest zbudowany ich mózg oraz w jaki sposób
pracuje. Dzięki temu zrozumieli, jak z nim
współpracować
oraz
wykorzystywać
efektywnie. Wykład pomógł zrozumieć im
samych siebie oraz swoje reakcje. Uczniowie
poznali sposoby, które ułatwią im naukę oraz
przetwarzanie informacji. Najważniejszymi
zagadnieniami z wykładu okazały się być:
UWAŻNOŚĆ, MOTYWACJA, EMOCJA.
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29. Mam tę moc! (60% uczniów) - Po powrocie do szkoły pytaliśmy
uczniów, co jest ich mocną stroną? W czym są najlepsi? Co
w sobie lubią? Wszystko po to, aby dać naszym uczniom skrzydła!
Pióra do skrzydeł uczniowie zrobili samodzielnie, wypisując na
nich swoje mocne strony. Z przygotowanych piór w Dniu Dziecka
wspólnie zbudowaliśmy skrzydła, duże skrzydła, przed którymi
uczniowie (i nie tylko!) mogli stanąć i zrobić sobie zdjęcie.
To skrzydła wiary we własne możliwości!
30. Digital Youth Forum (18% uczniów) 10 czerwca uczniowie klasy
7b i 7c wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu zorganizowanym
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę . W trakcie spotkania dowiedzieli się, jak mogą
dbać o swoje zdrowie psychiczne, jak sprzeciwiać się chaosowi informacyjnemu i jak
zachować zdrowy balans pomiędzy światem online i offline. Swoimi pomysłami
i doświadczeniami podzielili się między innymi: Jan Gawroński - piętnastolatek w spektrum
autyzmu opowiedział o potędze różnorodności; Zuzanna Karcz - aktywistka na rzecz praw
człowieka zachęciła nas do rówieśniczego sojusznictwa; Paweł Panawa - pracownik
Facebooka, pokazał jak kreatywnie używać Instagrama stories na co dzień; Michał Rogalski
- twórca największej bazy danych o epidemii koronawirusa w Polsce, powiedział jak każdy
z nas może zmieniać rzeczywistość.
31. Dzień Pustej Klasy (cała społeczność
szkolna) - Mieliśmy jeden prosty cel:
sprawić, aby tego dnia klasy opustoszały.
Rolą Dnia Pustej Klasy jest zadbanie by choć
jedną lekcję uczniowie spędzili poza
budynkiem szkoły. A że pogoda dopisywała
to i takich lekcji było więcej.
32. Dzień Pluszowego Misia (cała społeczność szkolna) – to wydarzenie, które jest w naszej
szkole bardzo hucznie obchodzone już od kilku lat. Przez świętego pluszaków jest czas na
zbiórkę misiów, które leżą w naszych
domach już niechciane, zbyteczne
a czekające na nową miłość nowych
właścicieli.
Nasi
wolontariusze
ze Szkolnego Koła Wolontariatu zajmują
się
odpowiednim
przygotowaniem
pluszaków – piorą je. Następnie
organizowana jest loteria – każdy miś ma
przydzielony numerek, a losy uczniowie
mogą zakupić za 1zł. Ta mała kwota
wspiera inną akcję – „Szlachetną
Paczkę”. Jest tak bardzo wesołe święto
i wszyscy uczniowie je uwielbiają.
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33. Jakie są moje talenty i mocne strony? (6%uczniów) - Jeszcze przed zakończeniem roku
szkolnego klasa 6a otrzymała dyplomy za ukończenie Uniwersytetu Dzieci. Temat: Praca
projektowa. Jak zrealizować projekt? Na rozgrzewkę uczniowie wraz z wychowawcą
zrealizowali scenariusz "Jakie są moje talenty i mocne strony?". Kolejnym etapem było
przeprowadzenie lekcji na poniższe tematy: Jak stworzyć zespół? Na czym polega praca
projektowa? Co zrobić aby spełniać marzenia? Jak podejmować decyzje w grupie? Jak
skutecznie zaprezentować siebie? Jak zrealizować projekt? Dzięki wszystkim aktywnościom
uczniowie nauczyli się dzielić zadaniami w grupie, współpracować i dążyć do wspólnego
celu. Rozwinęli przy tym takie kompetencje, jak: kreatywność, samoświadomość,
elastyczność, pewność siebie i współpraca.

Ruch to zdrowie
·podejmowanie aktywności fizycznej na lekcjach i w czasie wolnym
1. Hop po zdrowie! (cała społeczność
szkolna) - Dzięki darowiźnie Fundacji
Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jaką
otrzymał ZSP w Przyszowicach, na
dziedzińcu szkoły została namalowana
ścieżka „Hop po zdrowie!” - mająca
służyć dzieciom i młodzieży do zabawy
podczas przerw, czy na wybranych
lekcjach i zajęciach dodatkowych.
Przeszkody zostały tak stworzone, by
rozwijały w możliwie najlepszy sposób
koordynację ruchową dzieci. Prosty
pomysł z podwórkowymi malunkami na
terenie szkoły został zaczerpnięty z ubiegłorocznego wyjazdu szkoleniowego na Islandię,
w ramach udziału w programie Erasmus+. Nauczyciele z Przyszowic odwiedzili wówczas
dwie
szkoły,
gdzie
mogli
zobaczyć
m.in.
jak
w
prosty
i stosunkowo tani sposób można zająć czas wolny dzieci i urozmaicić im spędzanie przerw
na świeżym powietrzu.
2. Bieg Erasmusa (50% uczniów) W tym roku przyjął on formę zdalną,
dzięki
czemu
uczniowie
mogli
w
czteroosobowych
drużynach
wystartować na terenie boisk szkolnych.
Zawodnicy w ramach swoich drużyn mieli
za zadanie biegać łącznie 60 minut.
Pamiątkowe medale oraz atrakcyjne
zestawy startowe od organizatorów
zadowoliły każdego ucznia.
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3. Aktywność fizyczna w czasie zdalnego
nauczania (cała społeczność uczniowska) –
aby mieć pewność, że nasi uczniowie nie
osiądą na laurach w czasie zdalnego
nauczania i nie wrócą do szkoły z nadwyżką
niepotrzebnych kilogramów, prosiliśmy
o przesyłanie raportów – zdjęć, filmów z
tego, w jaki sposób realizują wychowanie
fizyczne w domu. Niezliczone nadesłane
materiały pozwoliły nam być spokojnym, że
wzmożona nadwaga nie grozi naszym
uczniom.
4. Integracja międzyklasowa w czasach koronawirusa (cała społeczność szkolna) – Na
porządku dziennym stały się lekcje łączone – uczniowie klas młodszych przebywających
w murach szkolnych z uczniami starszymi
mających lekcje zdalne w domach. Dzięki
nowoczesnym
technologiom
mogliśmy
dokonać
tej
innowacji.
Uczennice
prezentowały np. Układ tabaty, uczniowie
młodsi widząc koleżanki na ekranie
powtarzali konkretne ćwiczenia.

5. Uczeń inicjatorem zabaw na śniegu (cała
społeczność uczniowska) – konkurs zorganizowany
w czasie zimy. Polegał na tym, by uczniowie
przesłali relacje foto i video wraz z opisem
w języku polskim i angielskim, pokazującym w jaki
sposób spędzają czas wolny na świeżym powietrzu.
Dla biorących udział w konkursie przygotowano
nagrody
rzeczowe.
Hartowanie
ciała
i podejmowanie aktywności fizycznej jest bardzo
ważne przez cały rok, niezależnie od pogody.
6. Reintegracja zespołów klasowych po zdalnym
nauczaniu (cała społeczność szkolna) – powrót do szkoły
klas 4-8 był dużym wyzwaniem. Relacje z rówieśnikami
wymagały odnowy. Aby wspomóc w tym naszych
podopiecznych starano się organizować wiele gier i zabaw
zespołowych, pozwalających na nowo sobie zaufać, zrobić
co razem w realu, a nie jak miało to miejsce przez ostatnie
8 miesięcy – zdalnie. Pogoda sprzyjała, nowy sprzęt
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sportowy zachęcał wizualnie do podejmowania aktywności fizycznej, więc uczniowie
nadrabiali zaległości z wf.
7. Kibicujemy
"BIAŁOCZERWONYM"
(cała
społeczność szkolna) - Na lekcjach wychowania
fizycznego rozmawialiśmy o zasadach kulturalnego
kibicowania i szacunku dla drużyny przeciwnej. Kiedy
trwał turniej Euro 2020 nasi uczniowie i pracownicy
ubierali się w barwy narodowe by w tej sposób pokazać
swoją solidarność z piłkarzami walczącymi w zawodach.
Życzyliśmy powodzenia wszystkim drużynom na EURO
2020, ale kibicowaliśmy naszej drużynie " BIAŁOCZERWONEJ"! Była to świetna okazja to integracji
międzyklasowej.

Wiem, co jem
·o prawidłowym odżywianiu
1. Światowy Dzień Żywności (15% uczniów) - Pyszny początek
dnia to gwarancja dobrego samopoczucia, więc warto rozpocząć
go od zdrowego posiłku. Śniadanie daje nam energię na cały
poranek, dlatego ważne jest, żeby było pełne wartościowych
składników. Wiedzą o tym uczniowie klas VII, którzy w ramach
obchodów Światowego Dnia Żywności przygotowali zdrowy
posiłek i zaprezentowali jego skład. Lista spożywanych
składników pokarmowych niejednokrotnie była baaardzo długa!
2. Zdrowe śniadanie Kulinarne
popisy
drugoklasistów. Uczniowie klasy IIa doskonalili
dziś swoje umiejętności samoobsługowe przygotowali sałatki owocowe! Nasza szkoła, choć
częściowo pusta (uczniowie klas 4-8 mają
nauczanie zdalne) wypełniła się słodkim zapachem
różnorodnych owoców. Zarówno owoce krajowe, jak i te egzotyczne są źródłem wielu
niezbędnych witamin, substancji odżywczych, związków mineralnych, błonnika. Co więcej
– wzmacniają odporność, niektóre wykorzystuje się w profilaktyce chorób, także
nowotworowych.
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3. Ulotki Zdrowia (10% uczniów) - Dobiegł końca cykl lekcji o odżywianiu w klasach
siódmych. Uczniowie poznali zasady
zdrowego odżywiania zgodne z piramidą
pokarmową, sprawdzili ile płynów wypijają
w ciągu dnia, obliczyli swoje BMI. Zasady
te stosują w codziennej praktyce układając
jadłospisy oraz zachęcają do zdrowego
odżywiania
innych
w
wykonanych
ulotkach.
4. Piramidy Zdrowego Odżywiania
(20%) - uczniowie klas czwartych
zostali poproszeni o przygotowanie
piramid
zdrowego
odżywiania
korzystając z tego, co mają
w swoich domach, z racji nauczania
zdalnego. To nowy sposób na
omawiania tak ważnego tematu zrodzony warunkami pandemicznymi. Bardzo przypadł do
gustu naszym uczniom.
5. Owocowe szaszłyki (40% uczniów) – nasi uczniowie uwielbiają kuchenne rewolucje.
Najlepiej kiedy są smaczne, zdrowe, kolorowe i na szóstkę. Regularne przygotowywanie
zdrowego drugiego śniadania uczy dobrych nawyków żywieniowych, wchodzi w krew.
Uczniowie klas młodszych przygotowali owocowe szaszłyki a nieco później pyszne drugie
śniadania, sałatki owocowe, jadalne ludziki – a wszystko to
pełne witamin potrzebnych do zdrowia!
6. Niemieckie kucharzenie (20% uczniów) – uczniowie klas 7
i 8 mieli za zadanie nagranie krótkiego filmiku, który będzie
przedstawiał, jak radzą sobie w kuchni z przygotowaniem
zdrowych przysmaków. Aby zadanie miało charakter
językowy – narracja musiała odbywać się w języku
niemieckim.
7. Światowy
Dzień
Zdrowia (30%
uczniów) - Uczniowie starszych klas
zastanawiali się jak zbudować zdrowszy świat.
Przy tej okazji podjęliśmy też praktyczne
działania związane ze zdrowym odżywianiem.
W przygotowaniu pierwsza szkolna książka
kucharska ze zdrowymi przepisami dla całej
rodziny! Publikacja już wkrótce – to książka
w wersji elektronicznej, tak aby było bardziej
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eko. Zawiera ulubione przepisy naszych uczniów – przepisy pełne witamin, zdrowych
składników, potrzebnych do jak najlepszego funkcjonowania na co dzień.
8. Na czym polega zdrowy styl życia – w maju obchodziliśmy w naszej szkole Światowy
Dzień Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. Z tej okazji, dzięki uprzejmości OR PCK
w Knurowie, uczniowie starszych klas uczestniczyli w wykładzie o zdrowym stylu życia.
Pan Łukasz Choiński jest właśnie trenerem zdrowego stylu życia, doradcą dietetycznym,
psychodietetykiem i szkoleniowcem fitness, na co dzień uczy swoich podopiecznych jak
poprawić swój tryb życia. W efekcie szkolenia i my zastanowiliśmy się nad swoim "kołem
zdrowia" i wyciągnęliśmy wnioski.
9. Flagowe przysmaki (15% uczniów) - Co jeść, żeby
dobrze napisać sprawdzian z geografii? Uczniowie klas
szóstych otrzymali ciekawe zadanie przygotowania
europejskiej flagi z .... produktów spożywczych. I tak na
talerzach powstały zdrowe dania (na słono i na słodko).
Surówki, sałatki, kanapki, pizza, a nawet tort!
Oczywiście po otrzymaniu oceny danie można było
zjeść.

Ja w środowisku
·popularyzacja i wdrażanie zachowań proekologicznych ·zagrożenia cywilizacyjne i naturalne a
zdrowie człowieka
1. Sprzątanie
Świata
2020
(cała
społeczność szkolna) - Sprzątaliśmy
Polskę w Wielkim Finale jak zawsze w
3. weekend września: 18.09 (piątek).
Jak co roku nasi uczniowie podeszli do
akcji z dużym zaangażowaniem. Młodsi
porządkowali teren i okolice szkoły,
natomiast starsi ochoczo wysprzątali
nasz park. Część uczniów porządkowała
też rabaty w szkolnym ogrodzie. Zebraliśmy ponad 30 worków odpadów.
2. „Jak zmniejszyć ilość odpadów” (50%
uczniów) - Zgodnie z hasłem tegorocznej akcji
zastanawialiśmy się też jak zmniejszyć ilość
plastikowych odpadów. Uczniowie klas 5-8
przygotowali wystawkę prac plastycznychmodeli Ziemi, na których znalazły się hasła
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zachęcające do takich działań. Uczniowie klas 6 i 7 wzięli sprawy w swoje ręce
i zaplanowali uszycie ekologicznych woreczków na warzywa i owoce.
3. Woreczki wielorazowe z firanek (15%uczniów) – przygotowali je
uczniowie klasy szóstej, którzy z pomocą starszych koleżanek z PCK.
Bo nie wszystko trzeba kupić. Można zrobić coś z niczego. Banany,
kilka jabłek, marchewki – każde z nich do foliówki. Bo się rozsypie,
bo pobrudzi na taśmie albo zabrudzi inne zakupy. Po rozpakowaniu
siatki upychane są w półce, no bo mogą się jeszcze kiedyś przydać.
Prawda jest taka, że ich liczba rośnie w błyskawicznym tempie
i zajmuje znaczną część miejsca w szafce. A przecież można zastąpić
jednorazówki wielorazówkami.

4. Kwiaty za elektrograty (25% uczniów) - Po raz
kolejny już w tym roku dołączyliśmy do tej
ekologicznej akcji i wymieniliśmy je w Castorama, na
piękne wrześniowe wrzosy. Korzystając z dobrej
pogody posadziliśmy je dziś na placu szkolnym. Nasi
uczniowi doskonalą w ten sposób swoje umiejętności
ogrodnicze, a przede wszystkim zdają o naszą planetę –
elektrograty usuwamy z rozumem oddając tam, gdzie
zostaną odpowiednio wykorzystane i nie będą
zaśmiecać naszego otoczenia.

5. Dzień Drzewa (cała społeczność szkolna) - Celem akcji jest
wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw i szacunek do
niezasłużenie lekceważonej i dewastowanej natury. W tym roku
nasza szkoła wpisała się w program edukacji ekologicznej
Klubu Gaja, którego celem jest edukacja w zakresie zmian
klimatycznych i ochrony drzew. Uczniowie starszych klas
przypomnieli jak rozpoznać pospolite gatunki drzew oraz
przygotowali wystawki prac na korytarzach szkolnych. Z tej
okazji nastąpiło też rozstrzygnięcie konkursu fotograficznoliterackiego pod hasłem DOTKNIJ DRZEWA... PRZYTUL
DRZEWO... Nagrodą w tym konkursie były drzewka, dla
których z pewnością znajdzie się miejsce w przydomowych
ogrodach.
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6. Sadzimy czyste powietrze (40% uczniów) - Po raz kolejny w tym roku, choć nieco inaczej,
bo
zdalnie,
uczniowie
naszej
szkoły
podjęli
działania
w ramach Dnia Czystego Powietrza. Akcja polegała na
poznawaniu i sadzeniu roślin, które najskuteczniej
oczyszczają powietrze w naszych domach (areka, bluszcz,
dracena, epipremnum złociste, paprotka, skrzydłokwiat,
wężownica czy zielistka). Warto zaopatrzyć się w te rośliny
na początku sezonu grzewczego! Okazuje się, że w naszych
domach mamy tych roślin całkiem sporo. Akcja prowadzona
jest w ramach współpracy z FE Arka, a także w ramach
całorocznego programu aktywnej edukacji ekologicznej
Zielona Ręka, w którym uczestniczy nasza szkoła.
7. Tydzień Edukacji globalnej (20% uczniów) - W tym
czasie na całym świecie podejmowane są różnorodne
formy edukacji ekologicznej mające na celu m. in.
wychowanie przyszłych pokoleń w klimacie
poszanowania środowiska naturalnego oraz wykazaniu
szczególnego zrozumienia dla zrównoważonego
rozwoju. Jednym z elementów edukacji ekologicznej
jest też zdobycie wiedzy na temat obszarów
wyróżniających się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi. W tym roku nasi uczniowie poznali
najciekawsze przyrodniczo miejsca w naszym kraju.
8. Akademii AIRLY (7%uczniów)
Uczniowie
klasy
6a
uczestniczyli w zajęciach online
skierowanych do uczniów szkół
podstawowych i mających na
celu pomoc w edukacji domowej
w zakresie: ochrony środowiska,
zasobów wody oraz energii
i dbałości o lepsze powietrze,
którym oddychamy. Mimo pustej klasy było w szkole bardzo ciekawie... "Zobaczyliśmy"
powietrze, udało nam się wyprodukować chmurę, a nawet smog! Uczestniczyliśmy
w wystrzeleniu rakiety i topiliśmy ogień! Na koniec obserwowaliśmy lewitujące
przedmioty. A wszystko to za sprawą profesorów Pyłka i Tlenka z Powietrznej Akademii
AIRLY i fundacji Veolia.
9. Dokarmianie ptaków zimą (20% uczniów) – akcja skierowana do wszystkich miłośników
bogatek, wróbli, mazurków, sójek i modraszek. Gdy wielkimi krokami nadchodziła zima,
a wraz z nią czas dokarmiania ptaków, warto było się do tego dobrze przygotować. Uczeń
klasy 6 pokazał jak zbudować karmnik i to nie byle jaki – bo automatyczny. Dodatkowym
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jego atutem jest to, że wykonany jest ze zużytej butelki po wodzie mineralnej – budowa
karmnika jest więc prawdziwym recyklingiem. Wielu uczniów naszej szkoły przesyłało nam
w tym okresie zdjęcia ze swoimi karmnikami z butelek.
10. Ogólnopolska akcja "Ręcznie robione, a nie kupione!" (cała społeczność uczniowska) –
Wierzymy, że każdy z nas ma talent i potrafi samodzielnie przygotować świąteczne
dekoracje do swojego domu. W tym roku postawiliśmy na "upcykling". To forma
przetwarzania odpadów, w wyniku której powstają produkty traktowane jako bardzo
wartościowe rzeczy. Proces ten jest cudowny, gdyż pozwala zmniejszyć zarówno ilość
odpadów, jak i ilość materiałów wykorzystywanych w produkcji pierwotnej! Razem
zadbaliśmy o nasze środowisko.
11. Światowy Dzień Walki z AIDS (10% uczniów) - Uczniowie klas VII podjęli działania.
Co warto wiedzieć o HIV i AIDS? HIV: Zakażenie HIV oznacza, że w organizmie
człowieka znajduje się wirus nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności. Wirus mnoży
się i niszczy układ odpornościowy zakażonej osoby, który po pewnym czasie przestaje
chronić organizm przed chorobami. Zakażenie HIV nie daje charakterystycznych objawów.
Jeśli nie zrobi się testu diagnostycznego można nawet przez 10-12 lat nie wiedzieć o tym, że
uległo się zakażeniu. Osoba, która nie wie, że żyje z HIV, może zachorować na AIDS. Może
też zarażać innych.
12. Światowy Dzień Dzikiej
Przyrody (cała społeczność
uczniowska) - był obchodzony
w 2021 r. pod hasłem „Lasy
i
źródła
utrzymania:
utrzymanie ludzi i planety”,
jako sposób na podkreślenie
kluczowej
roli
lasów,
gatunków leśnych i usług
ekosystemowych
w
utrzymaniu
źródeł
utrzymania setek milionów ludzi na całym świecie. Z tej okazji zaprosiliśmy uczniów do
udziału w konferencji dostępnej m.in. na youtube oraz do udziału w konkursie na plakat pt.
„Las - świątynia życia”. Dla wszystkich uczestników znalazły się wspaniałe nagrody
sponsorowane przez Radę Rodziców. Dodatkowo nasze Świetliczaki przygotowały dzikie
prace plastyczne, a zajęcia dodatkowe opanowały zwierzaki wychodzące z pomocy
dydaktycznych. Przy okazji omówiliśmy to, co najważniejsze w tym dniu - co możemy
zrobić, by uratować jeszcze istniejącą dziką przyrodę.
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13. Śmieciobranie (cała społeczność szkolna
i lokalna) – w tej ogólnopolskiej akcji chodziło
o to, by zebrać chociaż jedną reklamówkę
śmieci w lesie, parku, nad rzeką i dopisać ją na
stronie www.smieciobranie.pl Śmieci w lesie
ranią i zabijają zwierzęta!Śmieci wyrzucane
w lasach, parkach, nad rzekami, to nie tylko
problem estetyczny. Na naszej bezmyślności
cierpią także zwierzęta, głównie bezkręgowce,
które wchodzą do butelek czy puszek po
napojach i później nie mogą się z nich
wydostać. Sarny ranią sobie nogi na rozbitych
śmieciach szklanych, dziki jedzą różnorodne
opakowania po jedzeniu. Różnorodne odpady
budowlane czy z zakładów naprawy
samochodów, doprowadzają do poważnego
skażenia środowiska. Coraz więcej badań
naukowych wskazuje na to, że pobyt w lesie
działa na nas leczniczo. Ale jak działa na nas
taki las zaśmiecony, zanieczyszczony odpadami? GUS podaje, że w 2019 r. w Polsce
zlikwidowano 11 tys. 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton
odpadów komunalnych.
14. Dajemy rzeczom drugie życie. Ratujemy zwierzęta! (cała społeczność szkolna) - zbiórka
w ramach akcji FE ARKA. Akcja polegała na zbiórce niepotrzebnych rzeczy: zabawek, gier,
puzzli, klocków, lego, książek dla dzieci i młodzieży itd. Fundacja Ekologiczna ARKA
organizowała kiermasze ekologiczne, na których wystawiane były otrzymane od uczniów
przedmioty, a całkowity zysk został przeznaczony na ratowanie zwierząt. Akcję
koordynował Szkolny Klub PCK.
15. Tradycyjny Sad (10% uczniów) - W tym
roku nasza szkoła brała udział w czwartej edycji
projektu Tradycyjny Sad. Jest to okazja na
uczestniczenie w nowoczesnym projekcie
wychodzącym
poza
ramy
nauczania
programowego i pozwalającym na zdobycie
dodatkowej wiedzy i umiejętności. Była to
wspaniała przygoda, gdyż oznacza obcowanie
z przyrodą i wiąże się ze stworzeniem własnego
mini sadu. Daje tez możliwość działania
w grupie czego bardzo nam teraz brakuje. Działania prowadzone w ramach niniejszego
projektu pozwoliły zgłębić i upowszechnić wiedzę na temat tradycyjnych odmian oraz
ekologicznego sposobu pielęgnacji drzew niepowodującej negatywnego wpływu na
środowisko. Projekt ma za zadanie przywrócenie starych odmian czereśni oraz zwiększenie
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różnorodności biologicznej na ziemiach polskich. Podejmując zadania zawarte w tymże
projekcie, mieliśmy możliwość wzbogacenia otoczenia szkoły o sad z tradycyjnymi
odmianami czereśni. Nasza szkoła brała już udział w akcjach tworzenia przyszkolnego
ogrodu, ale do tej pory nie sadziliśmy drzew owocowych. Obecna przewiduje, że 150 szkół,
które stworzą najlepsze projekty mini sadu owocowego otrzyma od Fundacji BOŚ grant na
zakup drzewek i materiałów potrzebnych do pracy.
16. Światowy Dzień Recyklingu (15%
uczniów) - Celem tej inicjatywy jest
zjednoczenie ludzi na całym świecie
w
celu
zachowania
sześciu
podstawowych zasobów: wody,
powietrza, węgla, ropy, gazu
ziemnego
i
minerałów
oraz
pokazanie potęgi nowo powstałego
„siódmego zasobu” w postaci
odpadów, które poddawane są
recyklingowi. Działania mają pomóc w zmniejszeniu ilości i zmianie podejścia do odpadów,
które nie muszą być traktowane jako bezużyteczne śmieci. Co roku ponad 2 miliardy ton
odpadów trafia na wysypiska śmieci, a ich ilość wciąż rośnie, zwłaszcza w miastach. Nie
wszystko można przetworzyć i powtórnie wykorzystać. Uczniowie klas siódmych poznali
rodzaje zanieczyszczeń środowiska oraz szukali sposobów rozwiązania problemu.
17. Światowy Dzień Wody (55% uczniów) - Święto obchodzone
jest pod hasłem "Docenianie wody". Doceńmy rolę wody
w naszym codziennym życiu. Szanujmy jej zasoby w naszych
domach, w produkcji żywności, w przemyśle. Jej zasobów
wciąż ubywa, a miliardy ludzi na świecie żyją bez dostępu do
wody pitnej. Jak oszczędzać wodę i być bardziej eko? zastanawiali się uczniowie klas 4-8 podczas zajęć o znaczeniu
wody w przyrodzie i dla człowieka.

18. SprzątaMY! (społeczność lokalna) – akcja przygotowana
przez mieszkańców Przyszowic, a w której wielki wkład mieli
wolontariusze naszego szkolnego klubu wolontariatu. To już
kolejny rok mieszkańcy zmobilizowali się, by oczyścić teren
wokół swoich domów, parku, lasu z wszelkich odpadów
psujących obraz wsi.
19. Listy dla Ziemi 2021 (60% uczniów) - To edukacyjna akcja
proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną
ARKA w 2013 roku. Dotychczas w akcji wzięło udział 1 650 gmin, 14 866 gimnazjów,
szkół podstawowych i przedszkoli oraz 1 533 250 uczestników. Założeniem akcji jest
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pisanie przez młodych ludzi listów do dorosłych, które mają zwrócić uwagę na problem
związany ze środowiskiem, jednocześnie będąc prośbą o troskę o nie. Razem piszemy
kolejny raz listy dla Ziemi!
20. Dzień Ochrony Słoni (20% uczniów)
Z tej okazji młodsi i starsi
uczniowie wzięli udział w lekcji
z „Nauka w plecaku”. Podczas zajęć
wybraliśmy
się
do
Tajlandii
poznaliśmy
zwyczaje
tych
fascynujących zwierząt. Przesłanie
jest jedno: Dbajmy o naszą Ziemiędbajmy o zwierzęta! Uczniowie
przygotowali prace plastyczne poświęcone Dniu Słonia.
21. Światowy Dzień Ziemi (cała społeczność szkolna) - Jeden dzień, który powinien być
wyznacznikiem wszystkich dni w roku. W tym roku obchodzimy go pod hasłem: „Przywróć
naszą Ziemię". Co to oznacza? Co Ty możesz zrobić dla Ziemi, a tym samym dla siebie?
Dzień Ziemi to dobra okazja do tego, aby zastanowić się nad tym, co robimy dla naszej
planety. Gdy przyroda stoi w obliczu
ogromnych
wyzwań
związanych
z zanieczyszczeniami i zmianami klimatu,
warto podejmować działania z myślą o
ekologii. Wystarczą drobne czynności takie
jak:
codzienne
segregowanie
śmieci,
oszczędzanie wody, gazu czy energii
elektrycznej. Te małe, ale ważne działania
pomogą poprawić jakość środowiska
naturalnego i przywrócić naszą Ziemię. Nasi uczniowie okazji tego święta przystąpili do
wielu akcji związanych ze sprzątaniem, wdrażaniem nawyków oszczędniejszego w surowce
naturalne życia, akcje uświadamiające problemy Ziemi i inne.
22. "Razem dla klimatu!" (30% uczniów) – festiwal online. Zero waste od podstaw
poprowadziła Katarzyna Wągrowska - autorka popularnego bloga Ograniczam Się oraz
książki „Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej”. Pani Kasia jest ekoedukatorką i uczy
jak jak żyć świadomie, w zgodzie z naturą i samym
sobą. Z panią Kasią rozmawialiśmy o: wpływie
odpadów na klimat, tym, czym jest zero waste, jak
można być zero waste w domu i w szkole.
Wydarzenie było organizowane jest w ramach
programu “1Planet4All - Razem dla klimatu!”
realizowanego
przez
Centrum
Edukacji
Obywatelskiej.
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23. "Wiosenne Dzierganie" (cała społeczność
uczniowska) - Jest to akcja upcyklingowa, która
polega na szyciu na zajęciach korekcyjnokompensacyjnych i technice kolorowych ptaków
z niepotrzebnych materiałów . Uzbierało się ich
już trochę i dziś ozdobiły nasze przyszkolne
drzewa. Wiosennie, wesoło i kolorowo! Akcja
wzbudziła duże zainteresowanie przechodniów,
którzy
po
jakimś
czasie
przychodzili
z własnoręcznie przygotowanymi ptaszkami
i w ten sposób dołączyli do akcji.
24. SiejeMY SŁOŃCE! (35% uczniów) - Program promuje proste działania ekologiczne
skupione na pomocy ptakom, pszczołom i innym zapylaczom. Jak twierdzi Albert Einstein
po wyginięciu pszczół ludziom pozostaną jeszcze 3-4 lata egzystencji. Bardzo obrazowy
przykład. W maju zorganizowaliśmy akcję sadzenia naszych sadzonek i utworzenia przy
szkole miejsca przyjaznego ludziom, zwierzętom i przyrodzie, w którym będą sadzone
wyhodowane wcześniej słoneczniki.
25. Światowy Dzień Pszczół (cała społeczność
szkolna) - 8 sierpnia obchodzimy w Polsce
Wielki Dzień Pszczół, zaś 20 maja obchodzony
jest – ustanowiony przez ONZ – Światowy Dzień
Pszczół. Uczniowie dowiedzieli się, że nie muszą
lubić miodu i leczyć się propolisem, żeby los
pszczół nie zaprzątał im myśli. Jakie są ulubione
owoce uczniów, bez których warzyw nie mogliby
żyć? Czym różni się trzmiel od pszczoły
miodnej? Jak przebiega proces zapylania? Jakie
są przyczyny ginięcia pszczół? Jak pomóc
zapylaczom? Jakie właściwości mają różne
miody? Odpowiedzi na te oraz inne pytania przekazaliśmy uczniom, którzy dodatkowo
wykonali fantastyczne uprecyklingowe prace plastyczne o tematyce pszczelej.
26. Dzień Dobrych Uczynków ustanowiony przez Fundację Ekologiczną ARKA w roku 2005.
Jest to ogólnopolskie święto społecznych i proekologicznych działań. Z tej okazji jeszcze
raz zapraszamy do udziału w akcji „Dajemy rzeczom drugie życie. RATUJEMY
ZWIERZĘTA!” A w ramach tej akcji zbieramy niepotrzebne rzeczy (m.in. książki, gry,
zabawki, upominki, sprzęt sportowy), a fundacja organizuje ich charytatywne kiermasze,
z których pieniądze trafiają na ratowanie zwierząt.
27. EKO Szkoła (cała społeczność szkolna) - nasza placówka spełniła wszystkie wymagania
formalne angażując się w zaplanowane ekologiczne działania. W związku z tym szkoła
uzyskała ogólnopolski tytuł „EKO-SZKOŁA 2021”. „EKO – SZKOŁA” to ogólnopolski
projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał
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w celu stworzenia sieci placówek,
które poprzez współpracę, dzielą się
pomysłami,
jak
kształtować
ekologiczną świadomość młodego
pokolenia. Honorowy patronat nad II
edycja
projektu
„Eko-Szkoła”
sprawuje: Ministerstwo Klimatu i
Środowiska,
Marszałek
Województwa
Wielkopolskiego,
Powiat
Koniński,
Kuratorium
Oświaty w Poznaniu, Centrum
Doskonalenia
Nauczycieli
w
Koninie, Centrum Rozwoju Edukacji
EDICON w Poznaniu, Tygodnik
nauczycielski „Głos nauczycielski”,
Wydawnictwo Operon. Idea projektu opiera się na promowaniu postaw proekologicznych,
dlatego też zadania projektowe polegały na zorganizowaniu kilkunastu przedsięwzięć
ekologicznych na terenie szkoły, skierowanych dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Do 10
czerwca 2021r. szkolny koordynator projektu zobowiązany był przesłać „Raport końcowy”
zawierający opis i podsumowanie zrealizowanych ekologicznych przedsięwzięć na terenie
swojej szkoły.

Potrafię odmawiać
·profilaktyka uzależnień
1. Dzień
Bezpiecznego
Internetu
(cała
społeczność szkolna) był w tym roku
wyjątkowo ważny - zdecydowanie więcej czasu
spędzamy w sieci przez zdalne nauczanie. To
ważne, by pamiętać o zasadach bezpiecznego
korzystania z Internetu, by możliwie ograniczać
czas spędzany w sieci, nie dać się nałogowi,
jakim jest uzależnienie od internetu. Nasi
uczniowie w różny sposób świętowali przez cały tydzień. Młodzież klas 4-8 otrzymywała
w tym czasie na skrzynkę e-mail zadania do wykonania, dzięki którym przypominali sobie
najważniejsze zasady bezpieczeństwa w sieci. Dodatkowo uczestniczyliśmy w Konferencji
Asów Internetu przygotowanej dla klas 5-7 przez Fundację Szkoła z Klasą.
2. Światowy Dzień bez Papierosa. Dzień ten stał się okazją do zajęć na temat uzależnień oraz
schorzeń wywołanych przez palenie papierosów. Uczniowie wiedzą już w jaki sposób
przebiega proces uzależnienia od nikotyny, jakie są skutki palenia tytoniu oraz bycia
biernym palaczem. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą radzić sobie z trudnymi
sytuacjami w życiu w sposób racjonalny i prozdrowotny, nie sięgając po papierosa, który
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przestał już być modny. Oby zawsze pamiętali, że uzależnić się jest łatwo, zaś wyjść
z nałogu – niezwykle trudno!

3. Palenie Szkodzi Zdrowiu – konkurs na
plakat (całą społeczność szkolna).
Rozstrzygnięto
konkurs,
wręczono
nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców. Nagrody przyznano w kilku
kategoriach. Przede wszystkim mamy
nadzieję, że nasi uczniowie nigdy nie
wpadną w nałóg palenia papierosów.
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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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