
 

Sprawozdanie z realizacji projektu pt.„ Narkotyki mnie nie zwiodą”. 
 

zdjęcia 

 
Dnia 12.05. 2013 roku przedstawieniem „O królewnie Śnieżce – bajka inaczej” 

przygotowanym przez uczniów klasy VI  rozpoczęliśmy projekt „Narkotyki mnie nie zwiodą” 

Inscenizacja w bardzo przystępny i prosty sposób przybliżyła uczniom klas IV  – VI problem 

wpływu środowiska na nasze zachowanie i postępowanie. Uświadomiła widzom  jak często 

bezmyślnie ulegamy namowom innym, jak często nieświadomie działamy na niekorzyść 

swoją i swoich bliskich. Występ bardzo podobał się  kolegom i koleżankom więc mamy  

nadzieję, że potrafią wyciągnąć dla siebie odpowiednie wnioski. W tym dniu ogłoszony został 

konkurs plastyczny na ciekawy plakat na temat „Narkotyki mnie nie zwiodą”. 

Aby pokazać  uczniom jak można spędzić ciekawie i zdrowo  czas wolny, z daleka od 
narkotyków i innych używek , w gronie kolegów i koleżanek dnia 25.05.2013 pojechaliśmy na 
basen do Gorzyc. Przed wyjazdem na basen w świetlicy szkolnej  odbyło się spotkanie, na 
którym został poruszony temat  dotyczący stresu. Wspólnie z dziećmi  omawialiśmy czynniki 
wywołujące stres u młodych ludzi. Dzieci w grupach przygotowały sytuacje , w których 
najbardziej się stresują, a następnie próbowały to przedstawić w formie krótkiej scenki. Na 
koniec spotkania wypisaliśmy na tablicy sposoby radzenia sobie ze stresem .Jednym z takich 
sposobów był wyjazd z przyjaciółmi na basen. 

Kolejne zadanie z naszego projektu realizowaliśmy w dniach 3.06 – 6.06 podczas wycieczki 

klasy VI i V do Karpacza.  

Pierwszego dnia po kolacji uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat  różnorodnych 

substancji niebezpiecznych dla zdrowia: lekarstwa, rośliny trujące, dopalacze, sterydy. 

Wykład ten miał na celu ostrzec dzieci przed spożywaniem substancji nieznanego 

pochodzenia, podawanych przez przypadkowe osoby  ,oraz rówieśników ,ot tak dla 

poprawienia sobie humoru. 

  

4.06. Po śniadaniu uczniowie  wzięli udział w dyskusji   na temat wszelkiego rodzaju 

uzależnień: alkohol, papierosy, Internet, słodycze, narkotyki…… Próbowaliśmy  znaleźć 

sposoby  walczenia z nimi, szukaliśmy osób które mogłyby nam w tym pomóc. Omówiliśmy 

funkcjonowanie rodziny w tym trudnym czasie. Zastanawialiśmy się jak ta rodzina powinna 

funkcjonować. Dzieci bardzo poważnie podeszły do tematu i wywiązała się miedzy nimi  

bardzo ciekawa rozmowa.  

 

5.06 

Po powrocie z wycieczki uczniowie wysłuchali wstrząsającego słuchowiska pt „ Świadectwo 

Bodka”. Młody człowiek , któremu udało się pokonać uzależnienie opowiadał o swoich 

znajomych  i ich przerażających historiach, do których doprowadziły narkotyki. Po 

https://picasaweb.google.com/113556862308471528942/NarkotykiMnieNieZwioda2013?authkey=Gv1sRgCLuRnK67q5DThAE


wysłuchaniu audycji rozwinęła się ciekawa dyskusja na temat uzależnienia od narkotyków  i 

ogromnych problemach ludzi uzależnionych i ich rodzin. Omówiliśmy sobie pierwsze objawy 

,które każą zastanowić się czy dana osoba nie ma problemu z narkotykami. Jak to się  

ujawnia u młodych ludzi , na co w szczególności bliskie osoby powinny zwracać uwagę . 

 

6.06.2013 

 

Tego dnia rozwiązywaliśmy konkretne przypadki, z którymi mięli do czynienia bohaterowie 

różnych artykułów z gazet. Próbowaliśmy znaleźć się na miejscu terapeuty oraz osoby 

uzależnionej. Podawaliśmy propozycje jak należy kontrolować samego siebie ,aby nie dać się 

wciągnąć w świat uzależnienia. Odbyło się również spotkanie z policjantem który ,naświetlił 

jakie są skutki prawne brania narkotyków, oraz  od ilu lat dzieci odpowiadają za swoje czyny. 

 

Dnia 10.06 mięliśmy przyjemność  gościć pracownika  Ośrodka Uzależnień, który przedstawił 

konsekwencje brania narkotyków, oraz opowiadał o różnych losach  ludzi uzależnionych. 

Zapoznał uczniów z instytucjami ,działającymi na naszym terenie, w których można szukać 

pomocy . 

Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na najciekawszy plakat pt. „ Narkotyki 

mnie nie zwiodą”. Zostały wręczone nagrody. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


