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NAZWA DZIAŁANIA 1
Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub
dziedzina aktywności
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.
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NAZWA DZIAŁANIA 2
Tytuł zajęć, pracy dodatkowej lub
dziedzina aktywności
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

lubuskie
żarski
Żary
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej
68-205 Żary, ul. Pułaskiego 4
68 374 34 27
sp10zary@wp.pl
www.sp10zary.pl

DZIAŁANIE 1
KÓŁKO TEATRALNE

Zajęcia teatralne są przeznaczone dla uczniów kl. I-VI. Polegają na rozwijaniu
inwencji twórczej, ćwiczeniu improwizacji teatralnej i kreatywnego
wyrażania emocji. Uczniowie samodzielnie tworzą scenariusze sztuk, ich
oprawę muzyczną, plastyczną oraz scenografię. Spektakle tworzone przez
zespół bazują na znanych dzieciom wydarzeniach, doświadczeniach i
emocjach, i dlatego są bliskie odbiorcy, niepowtarzalne i oryginalne.
Zespół teatralny „Dycha” jest wielokrotnych laureatem Wojewódzkich
Przeglądów Teatralnych „ProArte”, laureatem Ogólnopolskiego Przeglądu
Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” w Łodzi, Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów
Szkolnych w Poznaniu oraz Ogólnopolskiego Przeglądu „Heca” w Płocku
„Lubię chodzić na zajęcia teatralne, bo poznaję tam nowych przyjaciół, uczę
się pięknie mówić, wcielam się w różne role – a życie staje się bajką” (Ola, kl.
I)

DZIAŁANIE 2
ZAJĘCIA SPORTOWE

Zajęcia sportowe w szkole odbywają się od poniedziałku do piątku.
Uczestniczą w nich uczniowie i uczennice kl. I-VI. Celem zajęć jest rozwijanie
umiejętności i zainteresowań sportowych uczniów, motywowanie ich do
działania poprzez gry i zabawy, nauka współpracy w drużynie, zaspokajanie
potrzeby ruch, wprowadzanie nowych, atrakcyjnych ćwiczeń, wdrażanie do
samokontroli i samooceny ich wykonania.
• Dwukrotnie III m. w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju
Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku (chłopcy i
dziewczęta)
• II m. i IV m. w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Piłki
Nożnej „Orange Cup” im. Marka Wielgusa (dziewczęta)
• Udział dwóch uczennic w Finale Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej
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OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie cytatów z
podaniem danych autora.

„Z podwórka na stadion” o Puchar Tymbarku – I m. (w nagrodę –
wyjazd do Barcelony na Camp Nou)
• I m. w półfinale wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju
Piłkarskiego „Danone Cup” (chłopcy)
• V-VII m. w finale wojewódzkim w piłkę ręczną chłopców (Lubuska
Olimpiada Młodzieży)
• V m. w finale wojewódzkim w unihokeja chłopców (Lubuska
Olimpiada Młodzieży)
• II m. w I Turnieju Futsalowym o puchar burmistrza Żar (chłopcy)
• V-VI m. w finale wojewódzkim w unihokeju dziewcząt (Lubuska
Olimpiada Młodzieży)
• V-VI m. w półfinale wojewódzkim w unihokeju chłopców (Lubuska
Olimpiada Młodzieży)
• Udział trzech uczennic w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego
Turnieju Piłki Nożnej im. D. Tuska – II m.
• V m. – skok wzwyż – finał wojewódzki
• VIII m. – finał Ogólnopolski „Czwartków lekkoatletycznych”
„Dzięki zajęciom sportowym mam lepsze wyniki i poprawiam kondycję”
(Dawid, kl. VI)
„Dzięki zajęciom sportowym rozwijam swoje pasje. Nie nudzę się w tym
czasie w domu i mam lepsze samopoczucie” (Kamila, kl. V)
„Bardzo lubię chodzić na zajęcia sportowe, ponieważ można się bardzo
wiele nauczyć, jednocześnie się bawiąc” (Paulina, kl. IV)
„Na zajęciach sportowych uczymy się wielu nowych rzeczy, rozwijamy
sprawność i bardzo się cieszymy, jak wygrywamy różne zawody” (Patrycja,
kl. V)
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DZIAŁANIE 3
AKADEMIA MAŁYCH ORŁÓW

Zajęcia w ramach Akademii Małych Orłów odbywają się raz w tygodniu.
Mają na celu przygotowanie uczniów do regionalnych, wielkopolskich i
ogólnopolskich konkursów. Integrowanie treści programowych pokrewnych
przedmiotów daje uczestnikom możliwość pogłębienia zdobytych
wiadomości i umiejętności. Uczniowie uczą się obserwować, analizować,
wyciągać wnioski, szukać niestandardowych rozwiązań.
Tytuł laureata (2 uczniów) i finalisty (4 uczniów) Ogólnopolskiego Konkursu
„Stypendiada Wczesnoszkolna”, tytuł laureata (8 uczniów) Ogólnopolskiego
Konkursu „Zuch” zorganizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej w
Warszawie.
„Zajęcia te przyczyniają się do wszechstronnego, aktywnego rozwoju dzieci”
(pani Joanna, mama)
„Projekt jest znakomitą formą stymulowania kreatywności, a także
kształtowania myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji” (pani
Marzena, mama)

ZDJĘCIA (max. 2)
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