FORMATKA
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW
Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na
rzecz uczniów.
UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy
strony.
METRYCZKA SZKOŁY/INSTYTUCJI
Województwo:
lubuskie
Powiat:
nowosolski
Miejscowość:
Nowa Sól
Nazwa szkoły/instytucji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8
Adres:
ul. Matejki 29
Telefon:
68 387 4209
e-mail:
osemka_nsol@poczta.onet.pl
Strona www:
http://www.sp8.neostrada.pl

DZIAŁANIE 1
NAZWA DZIAŁANIA 1
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

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

TEATRZYK „HORRORKI”
Teatrzyk „Horrorki” działa przy naszej szkole od 2000 roku. Przygotowujemy
przedstawienia dla uczniów naszej szkoły, przedszkolaków i rodziców. W skład grupy
teatralnej wchodzą uczniowie klasy I b.
W listopadzie 2010 zajęliśmy pierwsze miejsce w Prezentacjach Szkolnych Teatrzyków
Profilaktycznych. W swoim dorobku mamy kilka głównych nagród w konkursach
teatrzyków szkolnych oraz wyróżnienia.
„Teatr daje nam przede wszystkim zabawę i radość. Uczniowie poprzez uczestnictwo w
spektaklach kształtują osobowość, wrażliwość oraz rozbudzają wiarę w siebie. Każde ich
wystąpienie to także pokonywanie lęku i tremy oraz przygotowanie do publicznych
wystąpień w przyszłości” (Barbara Stempkowska, opiekunka teatrzyku)

ZDJĘCIA (max. 2)

1

DZIAŁANIE 2
NAZWA DZIAŁANIA 2
OPIS DZIAŁANIA
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
OPINIE O PROJEKCIE
Najlepiej w formie
cytatów z podaniem
danych autora.

KÓŁKO HISTORYCZNE
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Przygotowywanie do konkursów i
projektów związanych z historią.
I, II i III m. w konkursie „Dzieje Nowej Soli”.
„12 kwietnia już po raz siódmy nowosolskie muzeum, podstawówka nr 2 i Koło
Nowosolskie Polskiego Towarzystwa Historycznego zorganizowali konkurs dla uczniów
szkół podstawowych pt. «Dzieje Nowej Soli». W konkursie wzięło udział 30 uczniów z 11
szkół podstawowych naszego powiatu. Trzeba było wykazać się wiedzą na temat
najważniejszych wydarzeń w historii miasta. A trzeba pamiętać, że nauczyciele historii
poszczególnych szkół musieli włożyć sporo wysiłku i poświęcić niemało czasu, by uczniom
wyselekcjonowanym do konkursu przekrojowo historię miasta przekazać. Uczniowie
musieli wiedzieć, kiedy Nowa Sól uzyskała prawa miejskie, musieli też między innymi
połączyć znane historyczne nazwiska, jak choćby Gruschwitz, Garve czy Krause,
z pasującymi do nich zakładami czy fabrykami” (Marek Grzelka, tygodnik „Krąg”)

ZDJĘCIA (max. 2)

NAZWA DZIAŁANIA 3
OPIS DZIAŁANIA

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

OPINIE O PROJEKCIE

DZIAŁANIE 3
KOŁO TURYSTYCZNO-KOMUNIKACYJNE
Zajęcia służą przekazywaniu informacji dotyczących zasad bezpiecznego poruszania się na
drodze oraz nauce zasad pierwszej pomocy. Uczniowie przygotowują się do
Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, do egzaminu na kartę
rowerową, doskonalą umiejętność jazdy rowerem.
Wszyscy uczniowie kl. IV zdają test i egzamin praktyczny z jazdy po miasteczku ruchu
drogowego i uzyskują uprawnienia do otrzymania karty rowerowej. Wszyscy uczniowie kl.
III są co roku szkoleni z udzielania pierwszej pomocy medycznej.
„Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z powiatu nowosolskiego zmagali się w
konkurencjach wiedzy o zasadach w ruchu drogowym. Uczniowie pokonywali rowerem
specjalnie przygotowany tor przeszkód oraz trasę w miasteczku ruchu drogowego. Jedną z
konkurencji było także praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy
medycznej” (Elżbieta Gruber)

ZDJĘCIA (max. 2)

2

