AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Z FUNDACJĄ PZU
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNEJ WODZIE
4. grudnia 2017r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie uczestniczyli
w zajęciach Akademii Bezpieczeństwa. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Fundacja
PZU z Warszawy. Do udziału w tej akcji zaproszone zostały zaprzyjaźnione służby: policja
i służba zdrowia.
W tym dniu cała nasza szkoła zamieniła się w:
 Strefę Pierwszej Pomocy
 Strefę Teatru
 Strefę bezpiecznego ruchu i rozrywki
 Strefę bezpiecznego dorastania
W Strefie Pierwszej Pomocy -uczniowie pod kierunkiem ratownika medycznego
uczestniczyli w pokazach na fantomach dorosłych ludzi i dzieci, zajęciach interaktywnych
w sali komputerowej, zajęciach plastycznych(stanowiska z długopisami 3D) oraz grach
i zabawach z pierwszej pomocy.
W Strefie Teatru –aktorzy zapoznawali uczniów z sytuacjami dotyczącymi pierwszych prób
zażywania środków psychoaktywnych, a przede wszystkim jak takich sytuacji unikać.
W Strefie bezpiecznego ruchu i rozrywki –cała nasza sala gimnastyczna zamieniła się
w rowerowe miasteczko(ulice,sygnalizatory, znaki, przejścia dla pieszych itp.) i torze
przeszkód. Tutaj uczniowie na rowerach, wyposażeni w kaski i ochraniacze, pod czujnym
okiem policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i z Komendy Powiatowej
Policji w Starogardzie Gdańskim, spróbowali swoich możliwości.
Dodatkową atrakcją była próba jazdy na
SPIDWEYACH, czyli elektrycznych
dwukołowcach.
Fotobudka – uczniowie wykonywali swoje wesołe zdjęcia i otrzymali ich wydruk.
W Strefie bezpiecznego dorastania - uczniowie uczestniczyli w zajęciach z policjantem,
czyli 100 pytań do…,odwiedzili kino „ CYBERPRZEMOC”, próbowali poruszać się
w założonych alkogoglach i narkogoglach . Symulacje z użyciem okularów dawały zbliżony
obraz zachowania się człowieka w stanie upojenia alkoholowego i po zażyciu narkotyków.
Uczniowie biorąc udział w zajęciach poprzez wspólną zabawę zapoznali się
z bezpiecznym poruszaniem na drogach, poznali zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej oraz jak należy postępować, gdy są zaczepiane przez nieznajomych lub
zawierają znajomości w Internecie. Wszystkie strefy cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem.
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i wszystkich szkolących, za wybranie naszej szkoły i realizację u nas tak wspaniałego
przedsięwzięcia. Efektem takich działań jest na pewno wzrost świadomości bezpieczeństwa
i przezorności w sytuacjach zagrożenia u dzieci szkolnych.
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