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W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, kontynuując działania prozdrowotne w zakresie
promowania zdrowia, aktywności fizycznej, roli profilaktyki zdrowotnej w życiu człowieka oraz organizowania
szczepień przeciwko Covid-19, szkoła została zgłoszona do  Konkursu „Szkoła LIVE – jesteśmy na TAK”.

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Dolnośląski przy współudziale Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Celem Konkursu jest aktywna promocja szczepień przeciwko Covid-19 prowadzona w działających na
terenie województwa dolnośląskiego szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest przeprowadzenie i udokumentowanie działań profilaktyczno –
informacyjnych zgodnie z regulaminem. Działania podjęte przez nauczycieli oraz Szkolny Samorząd miały
na celu przybliżyć jak groźny jest dla człowieka wirus SARS COVID – 19 oraz jak można zmniejszyć
zachorowalność np.; poprzez szczepienia.

Działania prowadzone były na dwóch poziomach edukacyjnych dostosowanych do wieku dzieci.
W klasach I – III – pod czujnym okiem swoich wychowawców, uczniowie wykonywali pracę plastyczną ,
techniką dowolną, pt.: „ Wirus w mojej wyobraźni” 
Klasy VII – VIII przygotowały ulotkę informacyjną pod  czujnym okiem pani Ż. Ryśkiewicz 
Klasy IV – VI wykonały plakaty pt.: „Nie dla COVIDA” – nad tym zadaniem czuwała  pani K. Piskorz –
Wysoczańska.
Ponadto pani A. Król wspierała uczniów z  klasy  VII i VIII  w przygotowaniu rekomendacji – „Po co nam
szczepienia”.
We wszystkich klasach odbyły się lekcje wychowawcze pt.: „Po co nam szczepienia – choroby zakaźne na
przełomie wieków a sposoby radzenia sobie z nimi”. Scenariusze do lekcji przygotowała pani M. Szymoniak.
Na zakończenie działań Szkolny Samorząd pod opieką pani W. Guzery – zorganizował spotkanie
z przedstawicielem Ośrodka Zdrowia w Krzelowie. W spotkaniu uczestniczyły klasa VII i VIII . Podczas
spotkania uczniowie zdawali pytania dotyczące samej choroby, sposobu rozpoznawania jej oraz sposobu
ochrony przed nią. Każdy uczeń mógł zadać nurtujące go pytanie, na które otrzymał wyczerpującą
odpowiedź.  
Na zakończenie wszystkich działań powstał specjalny numer szkolnej gazetki „SZKOŁA LIVE – NIE dla
COVIDA”  pod czujnym okiem pani G. Studennej.  

Mamy nadzieję, że działania profilaktyczno – informacyjne pozwoliły usystematyzować wiedzę uczniów na
temat COVID – 19, a także pokazały alternatywną formę radzenia sobie z wirusem. 

  Szkoła LIVE – jesteśmy na TAK
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Godziny wychowawcze pn. "Po co nam
szczepienia?"

Działania w ramach Szkoły Live - jesteśmy na tak

ULOTKI

u

gw gw

Plakaty 
"Nie dla

COVIDA"

AM

AM AM



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Wydanie specjalne 11/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Gazetka Szkolna

Prace plastyczna "Wirus w mojej wyobraźni"
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Spotkanie z ciekawą osobą - 
Czy warto się szczepić?
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Twórczość uczniowska - 
"Po co nam szczepienia?"

„Przywrócić cztery pory roku”

Spraw, by w styczniu spadł biały śnieg,
Abym z bratem w szalu bez maseczki biegł.
Do babci i dziadka z prezentem i bukietem,
A nie z wirusem, który przebije serce sztyletem.
Ulepmy bałwana, takiego prawdziwego,
Ale wspólnie, nie sztucznego, zdalnego.

My się szczepimy,
Wiosną na dwór wychodzimy.
Chcemy się rozwijać jak pąki drzew,
A nie w izolacji czuć strach i gniew.
Majowe bzy niech pachną wolnością,
Nie pozwólmy, by stały się wirtualną
abstrakcyjnością.

Niech Bałtyk latem przywita mnóstwo gości,
Jesteśmy mu to winni, by wrócić do normalności.
Wszyscy wiemy, że to od szczepień zależy,
By z godnością żyć. To się wszystkim należy.

We wrześniu w szkolnych murach zaczynamy,
A nie komputery w domu odpalamy.
Chcemy książki papierowe,
Precz zdalne lekcje komputerowe.
Pani Aniu, od języka polskiego,
Mamy już dość tego wszystkiego.

Covid nami dyryguje,
Co nas bardzo irytuje.
Weźmy sprawy w swoje ręce,
Świat uśmiechnie się w podzięce.

Więc zakończmy rok szczęśliwie,
Niech w wigilię pachnie igliwie.
W gronie rodzinnym, klimat domowy,
A nie życzenia przez wideorozmowy.

Szczep się na covid – to zdrowia narodziny,
A tym samym stajesz się bohaterem swojej
rodziny.

"Twoja odpowiedzialność"

Mała strzykawka, cienka igła i lek w środku,
to jest szczepionka robiona w ośrodku.

Chociaż dużo ludzi boi się tego,
nie zmarnuj swojej szansy na zdrowie kolego.

Gdy pielęgniarka w rękę ukłuje
prawda jest taka, w ogóle nikt tego nie czuje.

Warto się szczepić i cieszyć zdrowiem,
ja to zrobiłam, dlatego teraz Wam powiem.

Lekarz, aptekarz lub pielęgniarka – każdy Ci powie,
że na pewno wyjdzie Ci to na zdrowie.

To my i całe nasze społeczeństwo
jesteśmy odpowiedzialni za kraju bezpieczeństwo.

Więc nie bądź obojętny i trzymaj los w swoim ręku.
Zaszczep się i żyj bez lęku.

„Smocza kraina i lekarze z Ziemi”

W krainie, gdzie wszyscy ogniem zieją,
Znaną również jako ta, co jest prawie Ziemią,
Wszystko, co ludzkie łatwo tam dość znaleźć,
Jednak trochę trudniej samemu wynaleźć.

Kiedy z Ziemi znowu coś przywiało,
Całkiem ciekawie to coś wyglądało,
Po czasie bardzo niebezpieczne się również okazało,
Cały smoczy świat na długi czas zatrzymało.

Na ratunek przyszli im lekarze z Ziemi,
Chwilę później wszyscy byli zaszczepieni,
Zagrożenie pokonali, do swych planet powracali.
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Pewien stary lekarz, co miał wiele lat,
Gdy przyszła pandemia, chciał naprawić świat.

Martwił się ogromnie, co to z nami będzie,
A szczepionki dobrej szukał chyba wszędzie.

Trochę czasu minęło, doktor już nie daje rady,
A ten wirus, jak to wirus męczyć nas chce przez
dekady.

Nagle doktor ucieszony z laboratorium wybiega
W dłoni trzyma szczepionkę i szeroko się uśmiecha.

Teraz tylko czeka, aż go wysłuchamy,
Lecz my do szczepionki dobre nastawienie mamy.

Nie możemy przecież lekarza zasmucić,
Bo każdy z nas do normalności chcialby już powrócić!
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