
„SZKOŁA LIVE – JESTEŚMY NA TAK”

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 im. ORŁA BIAŁEGO 

WE WROCŁAWIU 



„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”
Talmud

W naszej szkole obyło się wiele działań informacyjno-profilaktycznych związanych 

z promocją szczepień przeciw covid-19

• spotkanie z lekarzem oddziału covidowego na temat szczepień przeciw covid-19

• pikieta szkolna

• twórczość uczniowska (wiersz, piosenka, animacje komputerowe)

• lekcje wychowawcze

• konkurs plastyczny



SPOTKANIE Z LEKARZEM ODDZIAŁU COVIDOWEGO
NA TEMAT SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele samorządu 
klas 7 i 8, których zadaniem 

było zrelacjonować 
spotkanie, przedstawić 

prezentację przygotowaną 
przez lekarza i podjąć 

dyskusję „Czemu warto się 
szczepić…”

Pogadankę dotyczącą 
ważności szczepień 

poprowadziała Pani dr n. med
Maria Łoboz-Rudnicka z 

Oddiału Kardiologii 
Dolnośląskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. T. 

Marciniaka we Wrocławiu 

Uczniowie mieli okazję 

przymierzyć zestaw odzieży 

ochronnej personelu 

medycznego i spędzić w nim 

kilka lekcji, przekonując się tym 

samym o dyskomforcie i 

ciężkich warunkach pracy 

lekarzy na oddziałach 

covidowych



Na terenie szkoły odbyła się 

pikieta promująca szczepienia. 

Rozdawane były ulotki 

przygotowane przez uczniów, 

wygłaszane hasła, 

największym zainteresowaniem 

cieszyły się muffinki

czekoladowe „Szczepan się 

szczepi” autorstwa Julki i Mai z 

klasy 3c.

PIKIETA
SZKOLNA



Na terenie szkoły odbyła się 

pikieta promująca szczepienia. 

Rozdawane były ulotki 

przygotowane przez uczniów, 

wygłaszane hasła, 

największym zainteresowaniem 

cieszyły się muffinki

czekoladowe „Szczepan się 

szczepi” autorstwa Julki i Mai z 

klasy 3c.



TWÓRCZOŚĆ UCZNIOWSKA

WIERSZ

PIOSENKA

ANIMACJA KOMPUTEROWA



DLA NAS SPRAWA JEST JASNA !
EFEKTY DYSKUSJI UCZNIOWSKICH – CZY WARTO SIĘ SZCZEPIĆ?

• ta decyzja pomoże wrócić do normalności, o której marzymy niemal od 2 lat! jest to szansa na 

szybsze zakończenie pandemii. 

• szczepienie wspomoże gwarancję otwartych szkół, miejsc pracy, a co za tym idzie – zdrowie 

psychiczne! 

• szczepiąc się mamy możliwość podróżowania po świecie!

• szczepionką zatrzymasz czwartą falę i tym samym unikniemy kolejnego, męczącego lockdownu. 

• szczepienia są akcją, za którą nie ponosisz kosztów, a długotrwałe i czasochłonne leczenie jest 

drogie! twoje zdrowie jest bezcenne, nie zapominaj o tym. 

• szczepiąc się unikniesz ciężkiego przebiegu choroby oraz groźnych powikłań, które towarzyszą 

wirusowi . 

• odciążysz służbę zdrowia, która obecnie boryka się z trudnościami związanymi z przepełnionymi 

szpitalami, dużą liczbą zachorowań.

• są osoby, które nie mogą się zaszczepić z powodów zdrowotnych – chrońmy je! 

• zajmij miejsce na ciepłej plaży, a nie w pobliżu respiratora. 



BĘDĄC SZCZEPIONYM POSIADASZ 
TARCZĘ OCHRONNĄ, CZYLI 
JESTEŚ JAK SUPER BOHATER! :)


