
 

 
 

                                                                                                                                                              

pod hasłem: 

Dobre słowo to najlepszy środek dopingujący 
 

 

Do 11.02.2010 r. uczniowie wraz z wychowawcami przygotowują plakaty pod wspólnym hasłem:  

„Jesteśmy przeciw agresji i przemocy” : 

 Klasy VI – znaki: ostrzegawczy, zakazu, nakazu oraz informacyjny (piktogramy); 

 Klasy IV i V – odrysowane dłonie, na których każdy uczeń  wpisze 3 swoje postanowienia 

(zachowania) przyczyniające się do ograniczenia agresji i przemocy; podpisują je swoim 

imieniem; w paluszkach wpisują uczucia i czyny sprzyjające tworzeniu dobrej atmosfery w 

szkole (np. radość, uśmiech, zrozumienie, tolerancja, wzajemna pomoc itp.); 

 Klasy III  – drzewka pozytywnych zachowań; 

 Klasy 0-II – pod napisem „JESTEM PRZECIW PRZEMOCY” odbiją swoje dłonie (lub 

przykleją wcześniej odbite i wycięte) i podpiszą je. Można je ułożyć w różnych formach, np. 

serce, drzewo, ludek itp.; 

 

Wszystkie klasy na podstawie Statutu szkoły i Regulaminu szkoły przygotowują również 

plakat, który będzie zawierał normy oraz zasady obowiązujące w szkole i zawiśnie na stałe w 

klasie. Wykonanie plakatu ma być poprzedzone lekcja wychowawczą poświęconą zagadnieniom 

związanym z normami i zasadami, tak by każdy uczeń dobrze rozumiał te pojęcia.  

 

12.02.2010 o godz. 9:45 rozpocznie się apel, na którym: 

 Klasa IV a przedstawi krótką inscenizację pt. „Baśń o prawach dziecka”;  

 Przedstawiciele SU wykonają „hip-hopowy kodeks antyprzemocowy”; 

 Dzieci ze świetlicy szkolnej zaprezentują „Antyprzemocowy pokaz mody”; 

 Klasy  0 – VI przedstawią efekty swojej pracy (plakaty, drzewka, ewentualnie dodatkowo 

okrzyki antyprzemocowe). 

 

W tym dniu wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły mają mieć w ubiorze chociaż jeden zielony 

element. 

 

W czasie apelu zostaną także ogłoszone: 

 Konkurs na projekt koszulki promującej postawę przeciw agresji i przemocy (termin 

składania prac do 5 marca 2010); nagroda – koszulka według zwycięskiego projektu; pracę 

można wykonać zespołowo – maks. 3 osoby 

 Dzień Życzliwości (w tym dniu wszyscy uczniowie i pracownicy mają mieć przypięte do 

ubrania  uśmiechnięte buźki)  i wybory Miss i Mistera Uprzejmości  – 8.03.2010 r. Wybory 

zostaną przeprowadzone na ogólnie przyjętych zasadach, zgodnie z opracowanym wcześniej 

zestawem cech ucznia/uczennicy, którymi powinni się wyróżniać najuprzejmiejsi/najmilsi; 

Ponadto w ramach wychowania fizycznego w dniach 15.02.- 19.03.2010  będą się odbywać 

rozgrywki lub konkursy międzyklasowe pod hasłem „ Agresywne zachowanie zamieniamy 

na integracyjne granie „ . 

 Zadanie polegające na wykonaniu w poszczególnych klasach gazetki dot. „bezpiecznego 

korzystania z Internetu” prezentującej wady i zalety komputera i Internetu (w miarę 

możliwości zostanie zorganizowane dla uczniów spotkanie ze specjalistą w tej dziedzinie) 

 Dzień TOLERANCJI – 22.03.2010 – w którym wszyscy przychodzą w dziwnym nakryciu 

głowy, peruce lub dziwnie ubrani (konkurs na najdziwaczniejsze przebranie). Dzień ten 

zostanie poprzedzony przeprowadzeniem w każdej klasie lekcji wychowawczej nt. tolerancji 

i będzie zamykał tegoroczne obchody Szkolnych dni przeciw Przemocy (podsumowanie 

akcji, ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród). 


