Gmina Kobylin

Gimnazjaliści - uczniom Szkoły Podstawowej w Kobylinie

W życiu masz wyborów wiele,
swoją przyszłość sam kształtujesz
i zależy to od Ciebie, jak swe zdrowie potraktujesz.
I dlatego warto dzisiaj się nad jutrem zastanowić,
aby nie żałować błędów, których nie da się odrobić...

Biorąc pod uwagę, jak wiele zagrożeń czeka na młodych ludzi i mając świadomość,
że profilaktyka stanowi najważniejszy element w zapobieganiu działaniom ryzykownym
w dniu 23 listopada grupa młodzieży gimnazjum pod kierunkiem pedagoga szkolnego przygotowała dla
uczniów szkoły podstawowej apel z okazji uchwalenia Konwencji
o Prawach Dziecka, podczas którego został podkreślony fakt, iż każdy człowiek musi w wielu sytuacjach
powiedzieć uzależnieniom stanowcze  NIE!!! Forma przedstawienia wyzwoliła
w widzach wiele przeżyć i przemyśleń, jak zgubne są skutki uzależnień: od alkoholu, Internetu,
narkotyków. Czy warto sięgać po środki, które w sztuczny sposób stymulują złudne uczucie przyjemności,
powodując wiele problemów zdrowotnych, uszkadzając mózg nastolatka w fazie intensywnego rozwoju i
w dodatku nie rozwiązują żadnych problemów.
W związku z wydarzeniem ogłoszony został także konkurs pod hasłem:
Prawa Dziecka  mówimy uzależnieniom  NIE!. Wszystkie prace były bardzo ładne, jednak w
wyniku głosowania: I miejsce zajęła  Natalia Puślecka  klasa 7 b;
II  Nicola Starosta - klasa 7 c; III miejsce  Marcelina Siemowska  klasa 7 b.
Aby podkreślić fakt radosnego przeżywania daty uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka, uczniowie
losowali także kolor, który w dniu spotkania dominował w danej klasie. Klasy pełne kolorowych pomysłów
uzyskały następujące miejsca:
I miejsce  klasa 6 a;
II  klasa 8 b; III miejsce  klasa 6 b. Każdy uczestnik otrzymał ulotki z zakresu profilaktyki uzależnień.
Nagrody w konkursie plastycznym dla uczniów szkoły podstawowej podejmującym wymienioną
problematykę sfinansowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie, za
które serdecznie dziękujemy!
Gromkie brawa świadczyły o tym, że przedstawienie podobało się zarówno uczniom, jak i nauczycielom,
co było powodem naszej wielkiej radości.
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