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DZIAŁANIE 1
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNO-TECHNICZNE

Zajęcia przeznaczone dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej; odkrywają i rozwijają
uzdolnienia, pobudzają kreatywność i przyjemność tworzenia, rozwijają sprawność manualną,
zmysł estetyki. Wykonujemy prace techniką: iris folding, origami, husking, scrapbooking i in.
Zorganizowaliśmy m.in.:
- spotkanie z malarką Ywonne Simon pochodzącą z Radomia, a mieszkająca i tworząca
w Wiedniu (zorganizowała miniwarsztaty malarskie)
- kiermasz bożonarodzeniowy i wielkanocny,
- wystawy prac uczniów,
- zajęcia poświęcone przygotowywaniu prac na konkursy szkolne i międzyszkolne,
- warsztaty dla uczniów zainteresowanych nowymi technikami plastycznymi, m.in. techniką
decoupage.
Zgodnie z formułą „Szkoły Odkrywców Talentów” uczniowie klas I-III przystąpili do konkursu
„O czym szumi morze”.
OSIĄGNIĘCIA
I, II, III m. i wyróżnienia w międzyszkolnych konkursach na kartki świąteczne
UCZNIÓW
i walentynkowe, nagrody dla 4 uczniów w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Jesienne
fantazje”, organizacja wystaw, aukcje charytatywne na terenie szkoły i miasta, organizacja
Międzyszkolnego Konkursu Walentynkowego.
OPINIE O
Aukcje organizowane przez uczniów i opiekunów cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
PROJEKCIE
Zebraliśmy dużo pozytywnych opinii na temat wykonanych prac. W ich przygotowaniu często
Najlepiej w
pomagali rodzice, chętnie korzystając ze wzorów i podpatrując nowe techniki. Relacja ze
formie cytatów z spotkania panią Ywonne Simon została wyemitowana w telewizji regionalnej, a także ukazała się
podaniem
gazetach. Zebrane fundusze przeznaczyliśmy na zakup aparatów słuchowych dla uczennicy kl. II,
danych autora. przygotowanie paczek świątecznych dla uczniów świetlicowych będących w trudnej sytuacji
materialnej oraz ufundowanie półkolonii dla kilku podopiecznych świetlicy.
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ZDJĘCIA (max.
2)

Prace na kiermaszu bożonarodzeniowym

Prace na kiermaszu wielkanocnym
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KOŁO MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI

Zajęcia odbywają raz w tygodniu, rozwijają zainteresowania czytelnicze, literackie i językowe,
poszerzają wiedzę o świecie, kształtują wyobraźnię twórczą i plastyczną, pozwalają cieszyć się z
uzyskanych efektów. Klub Miłośników Książki zorganizował na terenie czytelni Dzień Pluszowego
Misia połączony z wystawą „Mój ulubiony miś” i ekspozycją na tablicach szkolnych. Klub był też
organizatorem szkolnego konkursu „Mistrz głośnego czytania”. Uczniowie przygotowali również
przedstawienie teatralne i przeprowadzili „Pasowanie na czytelnika” uczniów klas pierwszych.
OSIĄGNIĘCIA
III m. w finale międzyszkolnego konkursu pięknego czytania, organizacja konkursów „Święto w
UCZNIÓW
Bullerbyn”, „Mistrz głośnego czytania”, akcji Dzień Pluszowego Misia, włączenie się w obchody
Międzynarodowego Święta Bibliotek.
OPINIE O
Dzięki aktywności koła wzrósł poziom czytelnictwa (z analizy kart bibliotecznych) i liczba uczniów
PROJEKCIE
korzystających z czytelni i biblioteki multimedialnej. Uczniowie chętniej angażują się
Najlepiej w
w organizację konkursów, zabaw i przedstawień teatralnych, wyrażają chęć uczestnictwa w
formie cytatów z podobnego
rodzaju
przedsięwzięciach.
Członkowie
koła
osiągają
sukcesy
podaniem
w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
danych autora.
ZDJĘCIA (max.
2)

„Pasowanie na czytelnika”

Dzień Pluszowego Misia
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OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW
OPINIE O
PROJEKCIE
Najlepiej w
formie cytatów z
podaniem
danych autora.
ZDJĘCIA (max.
2)

DZIAŁANIE 3
KLUB MŁODZIEŻOWEGO WOLONTARIATU „SŁONECZNI”

Wolontariusze działają na terenie szkoły i w środowisku lokalnym we współpracy z Centrum
Młodzieży ARKA. Członkowie koła pomagają słabszym uczniom w nauce, rozwijają i odkrywają
własne uzdolnienia, prowadzą zajęcia czytelnicze w kl. 0, organizują zbiórki i biorą udział w
akcjach charytatywnych na terenie miasta.
Uczestniczyliśmy m.in.:
- w akcji „Szkoło pomóż i ty” pod patronatem Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych
i Niepełnosprawnych „Pomóż i ty”. Akcja miała na celu zebranie funduszy na zakup aparatów
słuchowych dla kilkunastu podopiecznym Fundacji
- w akcji pod patronatem Radomskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, podczas której
wolontariusze zachęcali do przekazywania karmy dla psów i kotów oraz namawiali do adopcji
zwierząt
- w akcji „Góra grosza” organizowanej przy współpracy z Towarzystwem „Nasz dom” w celu
zabrania środków na pomoc dzieciom w domach dziecka. Udało się zebrać 8 kg monet
- w akcji „Poczytaj mi, przyjacielu” w kl. 0 (2 razy w tygodniu), dyżury wolontariuszy na korytarzu
klas młodszych i na stołówce szkolnej
- w sympozjum „Wolontariat – pasja XXI wieku” zorganizowanym w Szkole Muzycznej w Radomiu
z okazji Dnia Wolontariusza
- w Balu Wolontariusza zorganizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej nr 34
w Radomiu
- w obchodach Światowego Dnia Walki z Otyłością: uczniowie przygotowali prezentację
multimedialną „Jeść zdrowiej”, ogłoszony został konkurs plastyczny dla kl. I-III pod hasłem „Jedz
zdrowiej, żyj zdrowo”, kl. IV-VI wzięły udział w konkursie „Wiersz-rymowanka na temat zdrowego
żywienia”.
4 laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”
Podjęte akcje przyniosły wymierne efekty w postaci wsparcia finansowego osób niewidzących
i niepełnosprawnych, dzieci z Domu Dziecka oraz zwierząt ze schroniska. Wiele zwierząt znalazło
też nowe domy. Po Dniu Walki z Otyłością część uczniów postanowiła zmienić sposób odżywiania,
wykorzystując wiedzę przekazaną w prezentacjach.

Wiktoria (3 od lewej) na rozdaniu nagród
„Ośmiu Wspaniałych”
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