
Od 18 listopada 2019r. w naszej szkole będą odbywać się 

Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem:  

 

„Życie nie po to jest,  

by brać” 
 

Zadania dla klas 

 Każda klasa  do dnia 25 listopada 2019r. przygotuje plakat na przydzielony temat, 

dotyczący profilaktyki i umieści go na korytarzu szkolnym. Na plakacie powinno znaleźć się 

ciekawe hasło - odpowiednie do treści, informacje opatrzone grafiką, wiersz, itp. 

Klasa V –  Cyberuzależnienie – jakie są objawy nadużywania mediów cyfrowych? 

Klasa VI – Dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki? 

Klasa VII – Narkotyki i dopalacze zabijają. 

Klasa VIII - Używki i ich wpływ na organizm. 

 Ponadto każda klasa przygotuje na podsumowanie Szkolnych Dni Profilaktyki,  

na 9 grudnia 2019r. krótką prezentację z zakresu profilaktyki uzależnień (skecz, krótkie 

przedstawienie, piosenkę, wiersz – czas prezentacji 5 minut). 

 Wychowawca każdej klasy przeprowadzi do 5 grudnia 2019r. lekcję profilaktyczną według 

załączonego scenariusza. 

 Uczniowie klas V-VIII wezmą udział w warsztatach przeprowadzonych przez szkolnego 

psychologa oraz projekcji dokumentalnego filmu o tematyce profilaktycznej. 

 



Konkursy dla uczestników indywidualnych - 

uczniów  

 KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII  

 

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni. 

2. Każdy uczestnik, deklarujący chęć udziału dnia 19 listopada 2019r. otrzyma kartkę  

z pytaniami, dotyczącymi narkotyków, dopalaczy, narkomanii oraz profilaktyki 

antynarkotykowej. 

3. Odpowiedzi należy przygotować do dnia 25 listopada 2019r. i złożyć u organizatora. 

4. Spośród osób, które złożą wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną wyłonieni zwycięzcy. 

5. Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania Szkolnych Dni Profilaktyki. 

 

 KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII 

Uczniowie przygotowują pracę plastyczną pt. „Bezpieczna szkoła”".  

 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką.  

 Format pracy: A-4, A-3.  

 Każdej pracy plastycznej powinno towarzyszyć hasło, nawiązujące do treści pracy. 
 Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 04 grudnia 2019r. do organizatora.  

Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka wykonania, oryginalność ujęcia tematu, inwencja  

i pomysłowość prezentacji tematyki.  

 

 KONKURS LITERACKI DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII 

Zadaniem uczestnika jest napisanie opowiadania pt. „Życie nie po to jest, by brać”.  

Technika wykonania pracy: praca literacka w formie opowiadania, związanego z uzależnieniami 
(od narkotyków, dopalaczy, alkoholu, nikotyny, komputera, Internetu, gier i smartfonów)   
oraz negatywnymi konsekwencjami, wynikającymi z powyższych uzależnień. 
 
Format pracy: maksymalnie 2 strony formatu A4, czcionka 12, Times New Roman, odstępy  
1,5 wiersza. 
 
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące elementy: wartość merytoryczna  
i literacka pracy, pomysłowość i kreatywność w podejściu do tematu konkursu, poprawna 
pisownia oraz stosowanie zasad pisania opowiadań. 
 
Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace własnego autorstwa uczestników, 
wcześniej niepublikowane.  
 
Konkurs rozpoczyna się dnia 18 listopada 2019r. a kończy 04 grudnia 2019r. 
 
Prace należy złożyć do 04 grudnia 2019r. u p.Danuty Marut-Krajanowskiej. 
 

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe podczas podsumowania Szkolnych 

Dni Profilaktyki. 

 

 



 

PODSUMOWANIE  SZKOLNYCH DNI 

PROFILAKTYKI Z WRĘCZENIEM NAGRÓD 

ODBĘDZIE SIĘ  

9 GRUDNIA 2019R. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.  

NAPRAWDĘ WARTO.  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 

rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Zaleszanach. 


