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DRUK INFORMACYJNY O AKTUALNYCH IMPREZACH, WYDARZENIACH ITP.
PROSIMY O ODPOWIEDŹ NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:
1. JAKA IMPREZA? (NAZWA)
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI ZDROWIA ZAKOŃCZONY ŚWIĘTEM OŚRODKA Z PIKNIKIEM
RODZINNYM
2. KIEDY I GDZIE SIĘ ODBYŁA? (DATA –

MIEJSCE)

20.05.2013 – 24.05.2013
3. KTO ORGANIZOWAŁ? (GŁÓWNY ORGANIZATOR,

OSOBY WSPÓŁORGANIZUJĄCE ITD.)

BEATA TREICHEL - GŁÓWNY ORGANIZATOR
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY PROGRAMIE TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI ZDROWIA/ZESPÓŁ:

D. Kąkolewska, K. Witman-Dziurla, S. Świerzewska, J. Grygiel, L. Miszczak
OSOBY WSPÓŁORGANIZUJĄCE ŚWIĘTO OŚRODKA:

S. Sobczak, J. Grygiel, M. Fabianowska, D. Kąkolewska, K. Witman-Dziurla, R. Miller, M.
Cichocka, J. Gronek, H. Gromadzińska, E. Jastrzębska, A. Józefczak, E. Kiliszewska, O.
Krzyżańska, D. Kuehn, M. Majchrzak,
G. Pszczółkowska, A. Skowrońska, W. Sommerfeld, S. Świerzewska, S. Toboła, J. Tomczak, A.
Wrona, A. Lickiewicz, A. Zgoła, Sz. Adamczyk
DZIEŃ PRZECIW AGRESJI:

MARIOLA MIKUŁA – GŁÓWNY ORGANIZATOR
OSOBY WSPÓŁORGANIZUJĄCE: A. Dylak, M. Gronowska, J. Kuryś – Skrzypczak, A. Wrona, O.
Krzyżańska
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE: Sz. Adamczyk, Sz. Dziwisz, A. Gocki
4. KTO UCZESTNICZYŁ?
SPOŁECZNOŚĆ OŚRODKA

Opisz przebieg imprezy.
W naszym Ośrodku w dn. 20.05.2013 – 24.05.2013 został realizowany program Tygodnia Bezpieczeństwa i Profilaktyki
Zdrowia. Celem tego programu było między innymi: kształtowanie bezpiecznych zachowań w szkole, w domu i w ruchu miejskim,
zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami związanymi z profilaktyką uzależnień, prezentacja bezpiecznego korzystania z
sieci jako alternatywy wobec zachowań ryzykownych, poznanie zasad zdrowego żywienia oraz promowanie zdrowego stylu życia
poprzez uprawianie sportów oraz rozwijanie własnych zainteresowań.
Codziennie na wszystkich poziomach nauczania odbywały się lekcje i zajęcia poświęcone tematom dnia. W poniedziałek
hasłem dnia było Bezpieczeństwo. Uczniowie brali udział w lekcjach wychowawczych poświęconych tematyce bezpieczeństwa,
wzięli udział w spotkaniu z policją, tworzyli i prezentowali scenki pantomimiczne z wykorzystaniem różnych przedmiotów, a
także plakaty, ulotki i prezentacje multimedialne. Ciekawym elementem tego dnia była również debata pod hasłem „Sąd nad
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internetem”. Po południu w internacie odbyły się projekcje filmów, a także zajęcia na temat bezpieczeństwa.
Wtorek był dniem poświęconym zdrowemu odżywianiu. Uczniowie przygotowali zdrowe śniadanie, wzięli udział w spotkaniach z
dietetykiem, tworzyli jadłospisy, ulotki oraz plakaty. W zajęciach popołudniowych wychowankowie wykonali sałatkę owocową,
wzięli udział w projekcji filmu na temat skutków niewłaściwego odżywiania oraz wykonali zdrową przekąskę.
Ruch to zdrowie – to hasło przyświecało środzie. Wszyscy uczniowie wzięli udział w wyjściu na Malta Ski i tam bawili się
korzystając ze wszystkich sprzętów i urządzeń. Dużym powodzeniem cieszyła się kolejka górska i mini golf. W godzinach
popołudniowych wychowankowie wzięli udział w grach i zabawach sportowych, rozegrali mecz piłki nożnej, grali w dwa ognie, a
także wybrali się na wycieczkę rowerową.
Czwartek to Dzień Przeciw Agresji. Dzień rozpoczął się apelem w sali gimnastycznej, podczas którego wszyscy uczniowie i
nauczyciele zapoznani zostali z programem dnia i otrzymali koperty ze scenariuszami zajęć. Program przewidywał najpierw
projekcję filmów, potem ich omówienie, a następnie przygotowanie plakatów i transparentów na Marsz Przeciw Agresji. Dobór
filmów dostosowany był do możliwości percepcyjnych poszczególnych grup wiekowych. Uczniowie najmłodszych klas Szkoły
Podstawowej oglądali bajkę „Franklin”; klasy nauczania blokowego zapoznały się z treścią „Toy story III”; uczniowie Gimnazjum
uczestniczyli w projekcji filmu „Szkolny terror”, zaś najstarsi wychowankowie obejrzeli film „Upadek”. Po projekcjach, wszyscy
przystąpili do omówienia filmów oraz wykonywania tematycznych plakatów i transparentów. Przed godziną dwunastą cała
społeczność ośrodka spotkała się przed budynkiem internatu, skąd wyruszył Marsz Przeciw Agresji. Do udziału w Marszu
zaproszeni zostali uczniowie sąsiednich szkół. Gromadnie przybyli przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 85 oraz uczniowie
Zespołu Szkół Specjalnych nr 105. Wszyscy uczestnicy zaopatrzeni zostali w kolorowe uśmiechy i punktualnie o godzinie
dwunastej barwna kolumna w eskorcie Policji i przy dźwiękach werbli ruszyła w kierunku Katedry. Celem Marszu było wyrażenie
sprzeciwu wobec agresji tak często spotykanej we współczesnym świecie. Miłym akcentem przemarszu było rozdawanie
napotkanym przechodniom kolorowych uśmiechów. Po przejściu ulicami Filipińską, Ostrówek, Dziekańską i okrążeniu Katedry,
na Moście Jordana nastąpił punkt kulminacyjny. Ku niebu wypuszczone zostały gołębie symbolizujące pokój, miłość i zgodę.
Ostatnim akcentem zgromadzenia było złożenie symbolicznych podpisów (w postaci kolorowych uśmiechów) na tablicy, na której
widniał napis „Agresji stop”. Następnie barwna kolumna wróciła na teren ośrodka. Przed budynkiem internatu utknięte zostały
plakaty i transparenty, z których jednoznacznie wynikało, iż Społeczność Ośrodka Nie Akceptuje Zachowań Agresywnych.
Po południu wychowankowie uczestniczyli w projekcji filmu, zabawach rekreacyjnych oraz zajęciach poświęconych dobrym
uczynkom.
W piątek podsumowaniem Tygodnia Bezpieczeństwa i Profilaktyki Zdrowia było Święto Ośrodka połączone z Piknikiem
Rodzinnym. Na uroczystym apelu została zaprezentowana scenka pantomimiczna „Poznawanie Świata” oraz film S.E.R.C.E.
Następnie odbyły się pokazy samoobrony – Sztuk Walki oraz we współpracy policją pokaz Grupy Realizacyjnej i Zespołu
Przewodników Psów. Kolejno grupy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz oddział przedszkolny wraz z opiekunami i
przybyłymi rodzicami udały się na stanowiska, gdzie czekało na nich sporo ciekawych atrakcji. Były to między innymi: dmuchany
zamek, malowanie twarzy, balonowe figury, rysowanie portretów, rowerowy tor przeszkód, gry i zabawy sportowe, basen z
kulkami, punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, kucyki, tańce w auli, gra w darta i kalambury. Ponadto podziwialiśmy
policyjny Zespół Konny. Uwagę gości przyciągnął także Kiermasz Książki Nowej i Używanej. Grupy ponadgimnazjalne w tym
czasie złożyły wizytę w placówkach i instytucjach udzielających pomocy i wsparcia. Byli w: Zarządzie Dróg Miejskich w
Wydziale Parkowania, Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Punkcie Interwencji Kryzysowej, Policji, Urzędzie Pracy, Straży
Miejskiej, a także odwiedzili Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Przy muzyce, w dobrych humorach i rodzinnej atmosferze
wzięliśmy udział w słodkim poczęstunku i grillu. ☺
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