
SzkoSzkołła Podstawowa nr 11a Podstawowa nr 11
w Rzeszowiew Rzeszowie

„„SzkoSzkołła promuja promująąca zdrowieca zdrowie””



AktywnoAktywnośćść
FizycznaFizyczna Zdrowe Zdrowe 

OdOdżżywianieywianie

Ekologia Ekologia 
Profilaktyka Profilaktyka 



Zdrowe Zdrowe 
OdOdżżywianieywianie



„„Trzymaj formTrzymaj formęę””

Organizatorami programu sOrganizatorami programu sąą::
PaPańństwowa Inspekcja Sanitarnastwowa Inspekcja Sanitarna

oraz oraz 
Polska Federacja ProducentPolska Federacja Producentóów w ŻŻywnoywnośścici



Zagadnienia realizowaneZagadnienia realizowane
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• AktywnoAktywnośćść fizyczna jest korzystna dla fizyczna jest korzystna dla 
zdrowia.zdrowia.

•• PrawidPrawidłłowe proporcje pomiowe proporcje pomięędzy dzy 
wwęęglowodanami, tglowodanami, tłłuszczami i biauszczami i białłkami w kami w 
pokarmie.pokarmie.

•• Woda Woda –– substancja niezbsubstancja niezbęędna do dna do żżycia.ycia.



Talerz zdrowiaTalerz zdrowia



Zagadnienia realizowane Zagadnienia realizowane 
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• Ile powinno siIle powinno sięę waważżyyćć??
•• Jak obliczyJak obliczyćć swswóój BMI?j BMI?



Zagadnienia realizowane Zagadnienia realizowane 
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• Etykieta Etykieta źźrróóddłłem informacji.em informacji.



Podsumowaniem programu Podsumowaniem programu 
bybyłła prezentacjaa prezentacja
„„DziesiDziesięęciorga przykazaciorga przykazańń zdrowotnychzdrowotnych””..



„„Zdrowo jem, zdrowo Zdrowo jem, zdrowo żżyjyjęę””
Program ZwiProgram Zwiąązku Stowarzyszezku Stowarzyszeńń PIRE PIRE 

objobjęęty honorowym patronatem ty honorowym patronatem 
Podkarpackiego Kuratora OPodkarpackiego Kuratora Ośświaty.wiaty.



Zagadnienia realizowaneZagadnienia realizowane
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• Uczniowie nauczyli siUczniowie nauczyli sięę odrodróóżżnianiaćć żżywnoywnośćść
ekologicznekologicznąą od konwencjonalnej.od konwencjonalnej.

•• Spotkania koSpotkania końńczyczyłły siy sięę degustacjdegustacjąą
produktproduktóów ekologicznych.w ekologicznych.

•• Uczniowie nauczyli siUczniowie nauczyli sięę odczytywaodczytywaćć
odpowiednich oznakowaodpowiednich oznakowańń na etykietach.na etykietach.



Zagadnienia realizowane Zagadnienia realizowane 
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• Co oznacza GDA?Co oznacza GDA?
(wskazane dzienne spo(wskazane dzienne spożżycie)ycie)



Uczniowie założyli 
hodowle rzodkiewki, 
okry oraz groszku.

Dbając o swoje rośliny 
nauczyli się
systematyczności.

Kolejnym etapem 
konkursu było 
opracowanie zdrowych 
przepisów na dania z 
warzyw i owoców.



Uczniowie naszej szkoły pod opieką
nauczycieli

przygotowali Szkolną Książkę Kucharską.

Praca została wysłana na konkurs 
zorganizowany przez 

PBS Bank.



Nasza szkoła już po raz kolejny bierze udział w 
następujących programach promujących zdrowie: 
„Warzywa i owoce w szkole”, „Aktywnie po zdrowie”
oraz w tym roku dołącza do nowego programu „Mam 
kota na punkcie mleka”. Uczniowie klas I-III 
systematycznie otrzymują owoce i warzywa, które 
dostarczają im niezbędnych witamin potrzebnych do 
prawidłowego rozwoju. 



Wewnątrzszkolny program „Aktywnie po 
zdrowie” realizowany jest w odpowiednich 
grupach wiekowych, a zajęcia nawiązują do 
aktualnej pory roku. Uczniowie zapoznawani są
ze zdrowym stylem życia, odpowiednim 
odżywianiem oraz zachęcani są do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. 



W ramach akcji Kubuś Play w naszej 
szkole pojawił się kolorowy 
samochód otoczony przez 
kubusiowe flagi. Aby było ciekawiej i 
weselej napoje trafiały w ręce 
uczniów przy dźwiękach 
najnowszych hitów muzycznych. 



ProfilaktykaProfilaktyka



„„ZnajdZnajdźź wwłłaaśściwe rozwiciwe rozwiąązaniezanie””

Program pod patronatem Program pod patronatem 
PaPańństwowej Inspekcji Sanitarnejstwowej Inspekcji Sanitarnej



Zagadnienia realizowane Zagadnienia realizowane 
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• Szkodliwe dziaSzkodliwe działłanie dymu tytoniowego anie dymu tytoniowego 
na zdrowie czna zdrowie człłowieka.owieka.

•• Dbanie o zdrowie swoje i swoich bliskich.Dbanie o zdrowie swoje i swoich bliskich.



Zagadnienia realizowane Zagadnienia realizowane 
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• KsztaKształłtowanie postaw asertywnych towanie postaw asertywnych 
•• Sens tworzenia stref wolnych od dymu Sens tworzenia stref wolnych od dymu 

tytoniowego.tytoniowego.



JesteJesteśśmy szkomy szkołąłą
promujpromująąccąą zalecenia zalecenia 
Europejskiego Europejskiego 
Kodeksu Walki z Kodeksu Walki z 
Rakiem w Rakiem w 
wojewwojewóództwie dztwie 
podkarpackim. W podkarpackim. W 
ramach tej akcji zostaramach tej akcji zostałły y 
przeprowadzone przeprowadzone 
szkolenia nauczycieli, szkolenia nauczycieli, 
rodzicrodzicóów i uczniw i ucznióów klas w klas 
starszych.starszych.



„„Zdrowiej bez antybiotykZdrowiej bez antybiotykóóww””

„„Narodowy Program Ochrony AntybiotykNarodowy Program Ochrony Antybiotykóów na lata w na lata 
20112011--2015.2015.



Zagadnienia realizowane Zagadnienia realizowane 
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• Profilaktyka przeziProfilaktyka przezięębiebieńń oraz oraz 
grypy.grypy.

•• Skutki naduSkutki nadużżywania lekywania lekóów.w.
•• PodziaPodziałł chorchoróób na bakteryjne, b na bakteryjne, 

wirusowe i powodowane przez wirusowe i powodowane przez 
pasopasożżyty.yty.

•• Potrzeba wykonywania Potrzeba wykonywania 
regularnych badaregularnych badańń
profilaktycznych.profilaktycznych.





„„Ratujemy i uczymy ratowaRatujemy i uczymy ratowaćć””

Program edukacyjny Program edukacyjny 
Fundacji Wielkiej Orkiestry Fundacji Wielkiej Orkiestry ŚŚwiwiąątecznej Pomocytecznej Pomocy

W naszej szkole program rozszerzony zostaW naszej szkole program rozszerzony zostałł na wszystkie klasy.na wszystkie klasy.



Zagadnienia realizowane Zagadnienia realizowane 
podczas zajpodczas zajęćęć::

•• Zachowanie w sytuacjach zagroZachowanie w sytuacjach zagrożżenia enia 
żżycia.ycia.

•• Ocena stanu zdrowia poszkodowanego.Ocena stanu zdrowia poszkodowanego.
•• Telefony alarmowe.Telefony alarmowe.
•• Udzielanie pierwszej pomocy Udzielanie pierwszej pomocy 

przedmedycznej.przedmedycznej.





Konkurs Konkurs 
„„UczeUczeńń –– RatowniczekRatowniczek””

Organizator konkursu: Organizator konkursu: 
MDK w RzeszowieMDK w Rzeszowie



W roku szkolnym 
2011/2012 

drużyna klas 
trzecich 

wywalczyła 
wyróżnienie w 

konkursie.



„„MeditestMeditest””
OgOgóólnopolski Test lnopolski Test 
Wiedzy o ZdrowiuWiedzy o Zdrowiu

Organizator konkursu:Organizator konkursu:
OgOgóólnopolskie Centrum Edukacjilnopolskie Centrum Edukacji



Wyniki 
konkursu

Kategoria wiekowa – klasy 3-4:

Adamczyk Mateusz – miejsce VII
Szalacha Jakub – miejsce VII
Bisto Daria – miejsce VIII
Wilk Sandra – miejsce XI
Bajda Miłosz – miejsce XX

Kategoria wiekowa – klasy 5-6:

Grek Karolina – miejsce VII
Lorens Maciej – miejsce XVII
Hadam Martyna – miejsce XVIII
Raś Magdalena – miejsce XXI
Warchoł Kamila – miejsce XXIII
Miś Sylwia – miejsce XXV



W szkole staramy się walczyć ze szkodliwym 
dla nas hałasem.

Wprowadziliśmy w ciągu każdego dnia 
„przerwy ciszy”, podczas których rozmawiamy 
ze sobą dwa tony ciszejdwa tony ciszej.



EkologiaEkologia



DziaDziałłania ania 
na rzecz na rzecz 

śśrodowiska naturalnegorodowiska naturalnego



„„Drugie Drugie żżycie elektroycie elektrośśmiecimieci””



Realizacja programu:Realizacja programu:

•• WyjaWyjaśśnienie pojnienie pojęęcia cia 
elektroelektrośśmieci i ich wpmieci i ich wpłływu ywu 
na na śśrodowisko naturalne, rodowisko naturalne, 
wiwięęc rc róówniewnieżż na czna człłowieka.owieka.

•• Zapoznanie z moZapoznanie z możżliwoliwośściciąą
oddania ZSEE w oddania ZSEE w 
Rzeszowie.Rzeszowie.

•• Wieloletnia zbiWieloletnia zbióórka baterii rka baterii 
na terenie szkona terenie szkołły.y.



Podsumowaniem realizacji programu 

„Drugie życie Elektrośmieci 

był udział uczniów klas piątych i szóstych 

w sobotnim happeningu pod hasłem:

„Wymień odpady na kulturalne wypady”



Dnia 10.05.2013r. 
Uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział
w lekcji 
przyrodniczej nad 
Wisłokiem 
organizowanej przez 
Jeżowóz.



ChChęętnie pomagamy innymtnie pomagamy innym



Nie trzeba nas namawiaNie trzeba nas namawiaćć do pomocy.do pomocy.
ZebraliZebraliśśmy mnmy mnóóstwo plastikowych stwo plastikowych 

zakrzakręętek w ramach szkolnej zbitek w ramach szkolnej zbióórki.rki.

PomogliPomogliśśmy mamy małłej koleej koleżżance ance 
ii…… śśrodowisku.rodowisku.







Od wielu lat w szkole prowadzona jest akcja     
„Łowcy Baterii” oraz zbiórka makulatury.

Uczniowie, którzy biorą w nich najaktywniejszy udział
w nagrodę wyjeżdżają na edukacyjne wycieczki.



AktywnoAktywnośćść
FizycznaFizyczna



Szkoła posiada dobre zaplecze do 
prowadzenia różnorodnych zajęć

sportowych.

Do dyspozycji uczniów mamy 2 sale 
gimnastyczne, salę do gimnastyki 

korekcyjnej i tenisa stołowego. W każdy 
piątek uczniowie doskonalą technikę
pływania na zajęciach basenowych 

prowadzonych przez wykwalifikowanych 
nauczycieli-instruktorów.

27 czerwca 2012 roku oficjalnie zostało 
oddane do użytku nowe boisko sportowe.







Jedenastka w sportowym światku jest dobrze 
znana. W każdych zawodach sportowych gramy, 
więc z pucharami i nagrodami zawsze wracamy.



Zachęcając do aktywnego 
spędzania czasu i rozwijania 
zainteresowań 21 września 
2012r. odbyła się impreza 
sportowa zorganizowana 
przez SP 11 i Radę Osiedla 
„Nowe Miasto”. Do wspólnej 
zabawy zaprosiliśmy 
przedszkolaków.



Wszyscy uczniowie lubią długie wędrówki. Górskie szczyty z panem 
od historii zdobywają, w ten sposób o zdrowie dbają.

A oto wrażenia jednego z nich:
„ Moim zdaniem, takie wyprawy to wyjątkowa okazja do zachęcania 
uczniów do poznawania swojego kraju. Obcowanie z przyrodą to 
wspaniale spędzony czas. Uważam, że wycieczka była bardzo ciekawa i 
chętnie pojadę na następny rajd – do czego serdecznie zachęcam też
innych uczniów.
Cytat ze sprawozdania z wycieczki Mateusza Grzyba, ucznia klasy IV a.



Podczas ferii zimowych 
uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w kuligu 
połączonym z 
grillowaniem i 
zabawami na śniegu na 
Janiowym Wzgórzu.





Dzień Dziecka 

Uczniowie klas 
szóstych wzięli udział
w corocznym 
konkursie „Wycieczka 
za piosenkę”. 

Trud wszystkich 
został doceniony. 
Każda klasa została 
nagrodzona.





Pozostałe klasy 
wzięły udział w  
międzyklasowych 
rozgrywkach 
sportowych. 



Maj i czerwiec to miesiące, w których uczniowie 
klas pierwszych uczestniczą w  sobotnich 
wycieczkach rowerowych.  Podczas wycieczek 
poza aktywnością fizyczną przeprowadzane są
zajęcia dotyczące pierwszej pomocy, 
środowiska naturalnego, ekologii oraz język 
angielski.





Zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych uczniów to główny 
priorytet sukcesów naszej 
szkoły.

Dziękujemy


