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DZIAŁANIE 1
POZNANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POPRZEZ KONTAKT Z JĘZYKIEM
REGIONU – GWARĄ ŚLĄSKĄ

Zajęcia polegają na tworzeniu tekstów w gwarze śląskiej. Są to głównie gawędy
lub dialogi o tematyce obyczajowej (rodzina, tradycje, górnictwo, legendy
regionalne). Teksty te są następnie analizowane, a później prezentowane przez
uczniów na konkursach, akademiach, spotkaniach z rodzicami. Działanie
nauczyciela polega także na uczeniu prawidłowej wymowy gwarowej,
interpretacji tekstu, doboru środków artystycznych – stroju, muzyki, rekwizytów.
Dwukrotnie II m. w Powiatowym Przeglądzie Regionalnym „Karlik”, I m. w
Miejskim Konkursie „Pogodomy po naszemu”.

OPINIE O PROJEKCIE
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ZAJĘCIA SPORTOWE

W naszej szkole szczególnym zainteresowaniem cieszy się piłka siatkowa, nożna,
koszykówka i lekkoatletyka, dlatego głównym zadaniem programu sportowych
zajęć pozalekcyjnych jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności z zakresu wyżej
wymienionych dyscyplin.
Uczniowie regularnie uczestniczą w zawodach i w rozgrywkach. Uczą się taktyki i
techniki gry. Zaznajamiają się z przepisami i wdrażają do organizowania i
sędziowania spotkań, uczestnicząc w kursie młodzieżowego organizatora rekreacji
ruchowej i sportu.
Dziewczęta:
- I m. w mieście i powiecie w czwórboju lekkoatletycznym

OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie
cytatów z podaniem
danych autora.

- Międzyszkolna Liga Minisiatkówki – I m.
- Wojewódzkie Rozgrywki Minisiatkówki Śląskiego Związku Piłki Siatkowej – awans
do półfinałów
- minisiatkówka – I m. w mieście, II m. w powiecie
- sztafetowe biegi przełajowe – II m. w powiecie i rejonie
Chłopcy:
- I m. w rejonie w Minipiłce Siatkowej, awans do finału Klubowych Mistrzostw
Śląska (czwórek siatkarskich)
- przełajowe biegi sztafetowe – IV m. w powiecie
- minikoszykówka – I m. w mieście, IV m. w powiecie
- minisiatkówka – I m. w mieście i powiecie
- minipiłka nożna – II m. w mieście
- Międzyszkolna Liga Minisiatkówki – I m.
- Wojewódzkie Rozgrywki Minisiatkówki Śląkiego Związku Piłki Siatkowej – awans
z eliminacji do II etapu rozgrywek
„Zajęcia sportowe stwarzają warunki do odkrywania i podnoszenia uzdolnień
sportowych, przygotowują do indywidualnej i zespołowej aktywności fizycznej,
umożliwiają poprawę kondycji fizycznej i nabywanie umiejętności regeneracji sił
poprzez aktywny wypoczynek. Wdrażają uczniów do systematycznego
uczestnictwa w zajęciach sportowych” (nauczyciel prowadzący zajęcia)
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DZIAŁANIE 3
KÓŁKO MATEMATYCZNE DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW KL. III

Uczniowie poszukują różnych sposobów rozwiązywania nietypowych zadań,
systematycznie poszerzają swoją wiedzę, mobilizują się do szybszego
opanowania materiału wykraczającego poza ramy programu. Rozwiązują
łamigłówki, krzyżówki, rebusy, grają w gry matematyczne, układają puzzle,
kolorują obrazki, co pozwala im rozwijać zainteresowania i samodzielność
myślenia.
- I m. i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Plus-Minus”
- VI m. w VIII Wojewódzkim Konkursie Matematycznym „Mistrz tabliczki
mnożenia”
- I m. i tytuł „Złotego Asa” w konkursie „Asy z trzeciej klasy”
- wyróżnienia i nagroda I stopnia w konkursie matematycznym „Kangur”
- I m. w powiatowym konkursie „Mały Europejczyk”
- III m. w Ogólnopolskim Konkursie „Kreska”
„Dzieci uczestniczące w zajęciach rozwijają zainteresowania, zdolności i
potencjał intelektualny, budują motywację do nauki, lubią szkołę, uzyskują
lepsze efekty w nauce, osiągają sukcesy w konkursach przedmiotowych”
(nauczyciel prowadzący zajęcia)

