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DZIAŁANIE 1
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.

KOŁO TEATRALNE

Na zajęcia koła uczniowie poszerzają wiadomości o teatrze, jego pracy, formach
teatralnych. Zajęcia pobudzają zdolności aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne i
taneczne, rozwijają umiejętności prezentacji scenicznej, wyrażania uczuć i stanów
emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mowę ciała i mimikę, przygotowują do funkcjonowania
w różnych rolach społecznych, rozwijają pozytywne cechy charakteru (m.in.
odpowiedzialność za słowa i czyny, tolerancję, otwartość) i postawy (działania na rzecz
innych, zwłaszcza młodszych i mniej doświadczonych, szacunek dla pracy drugiego
człowieka i przyrody).
Uczniowie prezentują rocznie minimum 4 spektakle na szkolnych uroczystościach i
występach dla dzieci z oleśnickich przedszkoli. W powiatowym konkursie ,,Wszystko zależy
od ciebie” zdobyliśmy w kolejnych latach I, II, i III m.
„Na zajęciach koła teatralnego panuje miła atmosfera. Oprócz odgrywania ról wykonujemy
również elementy dekoracji. Rozwijam więc także swoje zainteresowania plastyczne”
(Wiktoria, kl. IV)
„Jestem nieśmiały, koło teatralne pomaga mi wyrazić emocje” (Karol, kl. IV)
„Cieszę się, że możemy tworzyć scenariusze przedstawień lub wprowadzać do nich zmiany.
Pani jest otwarta na nowe rozwiązania. Zajęcia teatralne uczą mnie także systematyczności
i wytrwałości” (Oliwia, kl. IV)
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DZIAŁANIE 2
EDUKACJA EKOLOGICZNA – KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Zajęcia poszerzają wiedzę o środowisku, sposobach jego ochrony i zagrożeniach – na
poziomie lokalnym i globalnym. Uczą prawidłowych postaw ekologicznych, kształtują
odpowiedzialność za stan środowiska. Dwukrotnie uzyskaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej
Ekorozwój oraz tytułu Lidera Edukacji Ekologicznej. Zorganizowaliśmy III Sympozjum o Lesie
„Dbaj o las”.
I m. w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Dzień ziemi widziany oczami zwierzaka”, II
m. dla koła w konkursie „Najlepiej pracujące szkolne koło LOP”, wyróżnienie w regionalnym
konkursie na zielnik „Rośliny chronione”, wyróżnienie w regionalnym konkursie „Mój las”,
tytuł laureata VII Regionalnego Konkursu Przyrodniczo-Plastycznego „Las naszym
przyjacielem”, II m. w regionalnym konkursie „Ekopasja”, 4 wyróżnienia w Ogólnopolskim
Konkursie Ekologicznym „Eko Planeta”. Systematycznie wydawana jest gazetka ekologiczna
„Oikosik”. Uczniowie wzięli także udział w projekcie „Bocian”, programie „Poznawaj, rozwijaj
się”, „Zaadoptuj rzekę”, kampanii „Sprzątanie świata”, akcjach: Święto Niezapominajki,
Światowy Dzień Wody, Światowy Dzień Ochrony Środowiska.
„Bardzo ciekawe zadania o tematyce ekologicznej, wyjazdy do lasu, zakładu uzdatniania
wody” (Bartosz, kl. VI)
„Zapoznałam się ze sposobami gospodarowania odpadami w mieście” (Ola, kl. VI)
„Mieliśmy możliwość prowadzenia obserwacji i pisania sprawozdań do prasy lokalnej”
(Marzena, kl. VI)
„Nauczyłem się, jak segregować odpady” (Paweł, kl. V)
„Najciekawsza na zajęciach koła jest możliwość tworzenia prezentacji” (Daniel, kl. V)
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EDUKACJA SPORTOWA

Zajęcia służą ogólnemu rozwojowi fizycznemu uczniów oraz doskonaleniu umiejętności
technicznych i taktycznych w ramach poszczególnych dyscyplin: minipiłki nożnej, minipiłki
siatkowej, minipiłki ręcznej, minipiłki koszykowej, tańca oraz lekkiej atletyki. Zajęcia
propagują wysiłek fizyczny i zdrowy styl życia.
Złoty medal w strefie wrocławskiej w trójboju LA, II m. w powiecie w trójboju, II m. w Finale
Międzypowiatowym Minisiatkówki Dziewcząt klas IV, II m. w powiecie i V w strefie
wrocławskiej w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt, V m. w Mistrzostwach Dolnego
Śląska, III m. w Powiatowych Biegach Przełajowych Chłopców, brązowy medal w strefie
wrocławskiej w minipiłce koszykowej chłopców oraz minipiłce siatkowej chłopców klas V, III
m. w powiecie w minipiłce ręcznej chłopców, w minipiłce nożnej i minipiłce siatkowej
chłopców klas VI.
„Podczas treningów czuję się potrzebny, wiem, że inni liczą na mnie. Jestem ważny! To jest
super!” (Kacper)
„Bardzo lubię zajęcia sportowe w naszej szkole, ponieważ doskonalimy swoje umiejętności.
Będziemy świetni w przyszłości. No i szczęśliwi” (Krzysztof i Jakub)
„Zajęcia z koszykówki – czekam na nie. Czuję się na nich świetnie, mimo że leje się pot. Na
zawodach dopiero są emocje! Lubię to!” (Mateusz)
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