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Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2002 roku ogólnopolska 

akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest 

promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci 

zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii. 

Działania podjęte w ramach projektu edukacyjnego w Zespole Szkolno- 

-Przedszkolnym w Modrzu to propozycja korzystnej alternatywy wobec używek i złych 

manier, jaką jest SPORT i ZABAWA. 

Co roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Modrzu realizowany jest wspomniany 

projekt edukacyjny. Poszczególne klasy (I – VI) otrzymały zadania; 

 

1) Praca plastyczna na wybrany przez siebie temat: 

- „Formy czynnego wypoczynku”; 

- „Zdrowy styl życia”; 

-„Życie bez nałogów”. 

 Prace plastyczne zostały wykonane dowolną techniką w formacie A1 (594 x 841). 

 

2) W dniu rozegrania zawodów – „wyścigi rzędów” (03.12.2010r.) uczniowie 

prezentowali ciekawe formy dopingowania swojej drużyny, np.: hasła, 

transparenty, piosenki, wierszyki. 

 



Finałem projektu edukacyjnego była rywalizacja „wyścigów rzędów” pod hasłem: 

„Inwestuj w swoje zdrowie – warto”, rozegrana w dniu 03.12.2010 roku. Do rywalizacji 

sportowej przystąpiły 3 drużyny, złożone z uczniów klas I – VI. Drużyny biorące  

w sportowych zmaganiach otrzymały nazwy pochodzące od koloru koszulek: BIALI, 

CZERWONI oraz NIEBIESCY. Jak przystało na prawdziwe zawody, zadbano również  

o JURY. Wspaniałe tło zmagań sportowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej  

w Modrzu stanowiły prace plastyczne uczniów zniechęcające do sięgania po używki, które  

wyeksponowano na ścianach sali. Do rywalizacji zagrzewały hasła i transparenty, którymi 

kibice dopingowali swoje drużyny. Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów pani dyrektor 

powołała nauczycieli oraz rodziców, którzy nadzorowali przebieg konkurencji. Po 

zakończeniu każdej konkurencji JURY przyznawało punkty drużynom za wywalczone 

miejsce, a kibice nagradzali je brawami. Po zakończeniu zmagań sportowych dyrektor szkoły 

pani Karolina Kula nagrodziła zawodników słodyczami. Nagrodzona została również 

najlepsza grupa kibiców. Ostatnim punktem Mikołajkowego Turnieju było wybranie 

najlepszych prac plastycznych i nagrodzenie ich autorów słodkościami. 

Mikołajkowy Turniej okazał się bardzo udaną imprezą, a uczniowie Zespołu Szkolno- 

-Przedszkolnego w Modrzu po raz kolejny udowodnili, że potrafią się wspaniale bawić  

w duchu FAIR PLAY. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


