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

ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ PRZYRODNICZYCH I EKOLOGICZNYCH
Nasi uczniowie od wielu lat rozwijają zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne.
Dzieci zdobywają wiedzę nie tylko w szkolnej ławce, ale również podczas zajęć
terenowych, ćwiczeń praktycznych, wycieczek, konkursów, happeningówna
terenie miasta itp. W klasach IV prowadzone są dodatkowe zajęcia z ochrony
środowiska oraz ścieżki ekologicznej. W klasach V realizowany jest program
„Każdy uczeń wie, co zrobić z ZSSE”, który kończy się przygotowaniemprezentacji
multimedialnej. W szkole niezwykle aktywnie działa koło ekologiczne, którego
członkowie osiągają liczne sukcesy, biorąc udział w konkursach i realizując różne
projekty edukacyjne.W roku szkolnym 2007/2008 zrealizowaliśmy projekt, który
zwyciężył wkonkursiegrantowym ogłoszonym przez Fundację „Nasza Ziemia”.
Byliśmy jedną z pięciu szkół w Polsce, która wygrała grant ufundowany przez
PlasticsEurope. Pozyskane fundusze wykorzystaliśmy na wyposażenie szkolnej
izby edukacyjnej w pomoce dydaktyczne, m.in. walizki ekobadacza wrazz
odczynnikami, mikroskopy, gry i programy multimedialne, filmy, plansze.W tym
roku wygraliśmy konkurs grantowy „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”, w jego
ramach realizujemy projekt „Kropla wody – kropla życia”. Jednocześnie
realizujemy dwuletni program edukacji ekologicznej „Zaadoptuj rzekę”ogłoszony
przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Gaja” pod patronatem ministra
środowiska, wspólnie z uczniami napisaliśmy projekt „Nasza rzeka Oławka”,który
zakończył się umieszczeniem tablicy informacyjnej u źródła Oławyw obecności
władz gmin Ziębice i Kamiennik.Utworzony został Szkolny Klub Naszej Ziemi.Od
wielu lat uczestniczymy w akcji pomocy kasztanowcom. Włączamy się w akcje
sadzenia drzewek i krzewów. W tym roku rozpoczęliśmy działania mające na celu
stworzenie miniogrodu botanicznegona terenie boiska szkolnego. Z pomocą
rodziców wykonujemy tabliczki nawołujące do dbania o przyrodę, które dzieci
umieszczają na miejskich trawnikach. Zachęcamy mieszkańców do sprzątania po
psach, rozdając im papierowe torebki. Nasze działania wychodzą daleko poza
mury szkoły, szukamy nowych programów i projektów ekologicznych, staramy się
uatrakcyjnić zajęcia.Uczniowie rozwijają zainteresowania na warsztatach
ekologicznych, w tym roku wyjechali na trzydniowy pobyt do Krośnic celem
poznania Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Uczniowie cyklicznie
uczestnicząw Festiwalach Nauki.
1

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

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

Ogólnopolski KonkursNauk Przyrodniczych „Świetlik” – 4 nagrody i 6
wyróżnień,Ogólnopolski Konkurs PTTK „Przyroda uczy najpiękniej” – I m.i
wyróżnienie, Ogólnopolski Konkurs PTTK „Poznajemy ojcowiznę” – IIm.,IX
Powiatowy Konkurs Ekologiczny– I i II m., w konkursie fotograficznym„Las w
naszym obiektywie” –II m., wojewódzki etap konkursu „Dbajmyo środowisko – to
takie proste” organizowany przez TESCO – III m.Sukcesem był także udział
uczniów w Forum Ekologicznym w Krośnicach, gdzie prezentowali działalność
szkoły. Nagrodą za piękną prezentację był artykuł promujący naszą szkołę
zamieszczony przez organizatorów w biuletynie „Człowiek ery ekologicznej”
sfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu.
„Pragniemy podziękować za udział państwa placówki w projekcie «Człowiek ery
ekologicznej – dziecięce i młodzieżowe fora ekologiczne w Dolinie Baryczy» (…) i
biuletyn, który powstał dzięki m.in. państwu” (Joanna Monastyrska,dyrektorka
Ośrodka Edukacji Ekologicznej Krośnice)
„Rozpoczęty przez państwa szkołę program edukacji ekologicznej «Zaadoptuj
rzekę» jest znakomitym pomysłem edukacji dzieci i młodzieży” (Piotr Łuciw,
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Oławie)
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DZIAŁANIE 2
ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Koło plastyczne jest przeznaczone dla wszystkich uczniów klas I-VI. Zajęcia
prowadzone są w formie warsztatów. Biorą w nich udział nie tylko uczniowie
uzdolnieni plastycznie, ale takżeci, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę na
temat sztuki. W ramach zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności z zakresu
technik malarskich (farby plakatowe i akwarele), technik rysunkowych (pastele
olejne, suche), technik rzeźbiarskich (modelowanie w masie solnej i
papierowej). Rozszerzają wiedzę na temat podstawowych środków
wypowiedzi plastycznej: kreska, plama barwna, bryła, faktura. Nauczyciel stara
się pobudzać dzieci do indywidualnej ekspresji i myślenia twórczego. Tematy
poruszane na zajęciach są bardzo różne, związane z otaczającym światem.
Dzieci wykonują prace na konkursy plastyczne. Kartki i stroiki świąteczne
ofiarowująmieszkańcom ziębickiego Domu Pomocy Społecznej. Z dziecięcych
prac tworzymy galerie plastyczne w szkole,w Ziębickim Centrum Kultury oraz
w „Galerii 5”Towarzystwa Przyjaciół Ziębic „Ducatus” –są one dostępne dla
wszystkich mieszkańców.
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Chinach, wystawa „Press” – 5 nagród
- Międzynarodowy Konkurs Artystyczny w Tianjinie–srebrny medal
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Japonii – tytuł laureata
- II Ogólnopolski Konkurs „Złota polska jesień, kolorowa pora” – II m.
- Powiatowy Konkurs „Ja i moja rodzina. Rodzina skarbem największym” – III
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m.
- konkurs „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą” –
etap wojewódzki III m.
- IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne spojrzenie” pod patronatem
Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF – wyróżnienie
„Gratuluję pomysłu na rozbudzanie wyobraźni i zainteresowań młodego
pokolenia”(Jarosław Żurawski, dyrektor Muzeum Sprzętu Gospodarstwa
Domowego)
„Dziękuję, że byliście pierwszą szkołą, która pokazała prace swoich ucznióww
naszej Galerii 5” (Zbigniew Jerzy Kopacz, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziębic
„Ducatus”)
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DZIAŁANIE 3
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA ARTYSTYCZNE

W ramach zajęć pozalekcyjnych rozwijane sąuzdolnienia muzyczne, wokalne,
tanecznei recytatorskieuczniów klas I-VI. Jest to praca wielu nauczycieli
prowadzących poszczególne koła zainteresowań. jej owocem są spektakle
teatralne dla mieszkańców miasta, gminy i innych miast Polski.Coroku zespół
wystawia spektakl z innej okazji. Praca nad tym przedsięwzięciem trwa kilka
miesięcy, a rozpoczyna się od wspólnego napisania scenariusza i podziału
obowiązków.Następnie nauczyciele starają się przydzielać role i zadania,
biorąc pod uwagę możliwości i uzdolnienia dzieci. Od tego momentu każdy
pracuje ze swoją grupą, a gdy już pojedyncze grupy są gotowe, rozpoczynają
się próby główne.Zajęcia dopasowane są do czasu,którymdysponują dzieci,
zdarza się, że odbywają się o 7.15,jeszcze przed lekcjami.
Talent uczniów doceniono i grupa wystąpiła podczas ogólnopolskich
konferencjinaukowych poświęconych H.Sienkiewiczowi w Adamowiei
Sosnowcu, gdzie zaprezentowała sztuki:„Pójdźmy za nim”, „Zagłoba swatem,”
„Wesele kresowe” – ta ostatnia była również pokazywanaw
telewizji„Trwam”.W 2009/2010 wystawialiśmy spektakl patriotyczny„Droga
do niepodległości”, w 2010/2011 przygotowaliśmy gminną akademię z okazji
Dnia Kobiet.Grupa uświetniała także swoimi występami gminne akademie z
okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz obchody Dni Ziębic.
„Polskę można podziwiać, tak jak to dziś wykonaliście. Podziwiam i dziękuję”
(Ryszard Nowak, StarostaPowiatu Ząbkowickiego)
„Serdecznie dziękuję za przepiękną uroczystość oraz życzę dalszej owocnej
pracy pedagogicznej”(Zdzisława Bury, kierownik NZOZ BBS Ziębice)
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