PROMOCJA ZDROWIA - DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA
PCK
W bieżącym roku szkolnym Szkolne Koło PCK wznowiło swoją działalność. Koło liczy
11 czynnych członków. Są to: Katarzyna Gołembowska, Paula Zdrojewska, Paulina Odroniec,
Wiktoria Kulpińska, Katarzyna Buczkowska, Monika Adamczewska, Martyna Zawadzka, Olga
Świtoń, Danuta Smelkowska, Patryk Kusy, Jakub Anglard. Mamy też wielu sympatyków,
którzy swoją działalnością i pomocą materialną wspierają statutową działalność PCK.
W miesiącu wrześniu przypomnieliśmy na gazetce ściennej o prawidłowym rozkładzie dnia
ucznia, tak aby starczyło czasu i na naukę, i na wypoczynek- szczególnie ten aktywny.
W tym miesiącu uzupełniliśmy wyposażenia szkolnych apteczek.
W październiku zajęliśmy się przygotowaniami do XVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu
Życia PCK, której szkolny etap miał miejsce 17 października.
Po emocjach związanych ze szkolnymi zmaganiami czas przystąpić do codziennej pracy. Dla
Wiktorii Kulpińskiej był to czas szczególnego przygotowania- z jednej strony pogłębiała swoją
wiedzę do dalszego etapu olimpiady , z drugiej aktywnie przygotowywała przeprowadzenie
akcji na terenie szkoły- ułożyła treść audycji do szkolnego radiowęzła, przygotowała gazetkę
ścienną oraz materiały do wydrukowania ulotki na temat Dni Honorowego Krwiodawstwa.
W październiku propagowaliśmy także profilaktykę raka piersi- o czym informowała gazetka
tematyczna.
W dniu 7 listopada odbył się już etap rejonowy olimpiady, na którym Zespół Szkół
Publicznych w Czerniejewie reprezentowała Wiktoria Kulpińska z klasy II A Gimnazjum.
W szkole trwa zbiórka pieniędzy na działania statutowe PCK. Składka wynosi tradycyjnie
2 złote od ucznia. Zbiórką pieniędzy zajmą się członkowie koła. Ponadto wkrótce będziemy
rozmawiali więcej o honorowym krwiodawstwie, bo w tym roku obchodzimy 50 rocznicę tej
działalności na naszym terenie.
Krajowy Inspektor Sanitarny apeluje o szczególną ostrożność ze względu na meningokoki.
Tej sprawie poświęcona również będzie audycja w szkolnym radiowęźle.

KONKURS WIEDZY O HIV/AIDS
We wszystkich klasach gimnazjum miały miejsce zajęcia poświęcone profilaktyce chorób
HIV/AIDS. Uczniowie zapoznali się z tym trudnym tematem w oparciu o informacje zawarte
na stronie Krajowego Centrum do Spraw AIDS. Podzieleni na grupy przygotowali odpowiedzi
na pytania nurtujące współczesne społeczeństwo, a związane z groźną epidemią naszych
czasów.
Po części teoretycznej odbył się w każdej klasie test wiedzy związany z profilaktyką tej
choroby. Był to równocześnie klasowy etap przygotowujący uczniów do etapu szkolnego,
a później powiatowego.
Gdy znane będą wyniki ze wszystkich klas, w dniu 21 listopada , w piątek- odbędzie się
szkolny etap konkursu. Etap powiatowy odbędzie się w dniu 12 grudnia 2008 roku.
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