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OJ DZIAŁO SIĘ DZIAŁO … 
Mali i duzi uczniowie pokazali, że potrafią się wspaniale spisać nawet w 

najtrudniejszych sytuacjach a było ich naprawdę wiele... 
 DZIEŃ CHŁOPAKA 
W naszej szkole z  inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, 30.09.2017r., z okazji święta chłopców, dziewczęta 
złożyły swoim kolegom z klas IV-VII życzenia i uprzyjemniły ten dzień słodkościami; 
 WYBIERAMY PATRONA  
W ramach kampanii reklamowej związanej z wyborem Patrona Szkoły uczniowie  przy pomocy nauczycieli 
przygotowali i zaprezentowali sylwetki kandydatów, Jana Pawła II, Marii Konopnickiej, Zofii Bregułowej – 
Książek i księdza Jana Twardowskiego; 
 DZIEŃ NAUCZYCIELA 
Uroczystość, odbyła się 13 października 2017r. w naszym Ośrodku; 
 ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI 
9 listopada 2017r. uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej obejrzeli i wysłuchali montażu słowno- 
muzycznego z okazji Święta Niepodległości; 
 ANDRZEJKI 
Zgodnie z tradycją odbyła się zabawa andrzejkowa. W przygotowanie imprezy zaangażowali się uczniowie 
wszystkich szkół pod nadzorem Samorządu Uczniowskiego; 
 WIGILIA 
Narodziłem się z MIŁOŚCI, abyś Ty nigdy nie zwątpił w moją miłość…” – oto przesłanie tegorocznego 
spotkania wigilijnego, które odbyło się 19 grudnia 2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej; 
 ZABAWA KARNAWAŁOWA 
Dnia 17.01.2018r. miała miejsce energetyczna zabawa karnawałowa, w której bawili się uczniowie klas IV-VII. 



OJ DZIAŁO SIĘ DZIAŁO … 



AKCJE JAKIE ZREALIZOWALIŚMY…  

Akcji było bardzo, wiele, w telegraficznym skrócie przedstawiamy wybrane z nich: 

 Ogólnopolska akcja Sprzątania Świata, pod hasłem - „Nie ma śmieci są surowce’’; 

Akcja pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża „Wyprawka dla Żaka” – czyli wsparcie w 
materiały rzeczowe uczniów naszej szkoły; 

,,Razem raźniej czyli łagodne przejście z klasy III do IV minimalizacja stresu związanego z byciem 
czwartoklasistą oraz zaadoptowanie się do nowych warunków szkolnych; 

Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”, której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną; 

 W ramach Szkolnego Koła Caritas udział w ogólnopolskiej akcji  „Kromka chleba”, „Zabawka dla 
przedszkolaka” oraz akcja zbierania żywności „Tak, Pomagam”; 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!; 

 Triatlon matematyczny – konkurs wojewódzki IV edycja; 

 Razem zmieniamy Internet na lepsze” czyli jak być bezpiecznym w sieci; 

 Wspieramy czworonogi – zbiórka żywności dla podopiecznych Schroniska dla zwierząt w 
Bolesławiu i odwiedziny;  

 

 

 

 

 



AKCJE JAKIE ZREALIZOWALIŚMY… 



AKCJE JAKIE ZREALIZOWALIŚMY 

Wydarzeń z życia szkoły było naprawdę bardzo wiele … 

 XIII Edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Św. Janie Pawle II pt. „Idźmy naprzód z 
nadzieją”, w którym to wzięły udział szkoły z całego z województwa śląskiego; 

 International Dot Day czyli dzień kropki. Święto kreatywności, odwagi i zabawy, w 
którym pomaga się dzieciom odkryć ich talenty, oraz mocne strony; 

 Szkolny festiwal taneczny „You Can Dance – Po prostu tańcz” prezentacja 
umiejętności tanecznych uczniów w występach solowych i zespołowych; 

 Akcja „Śniadanie daje moc”, propagowanie zdrowego odżywiania oraz przygotowanie 
wzorowego śniadania;   

 Kreatywna zabawa pt.: „Cukierek albo psikus” podczas święta dyni; 

 Przedstawienie pt.”Jaś i Małgosia”, wktórym występowali nauczyciele wraz z uczniami 
w ramach koła teatralnego; 

 Udział uczniów w ogólnopolskich turniejach szachowych, szachowej Lidze 
Dąbrowskich Szkól Podstawowych,  z licznymi sukcesami; 

 

 

 

 

 



AKCJE JAKIE ZREALIZOWALIŚMY 



WYCIECZKOWE ATRAKCJE 

Zwiedziliśmy, zobaczyliśmy, poznaliśmy … 

 Koncert w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej pt.: „Tajniki 
Muzyki”; 

 Warsztaty ekologiczne w klubie miejskiego ekologa w Centrum Aktywności 
Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej; 

 Projekty filmowe w kinie Helios; 

 Mała akademia jazzu – muzyczna podróż z muzyką wykonywaną na 
instrumentach dętych; 

 Rywalizacja fair play na kręgielni w Nemo w Dąbrowie Górniczej; 

 Moliki książkowe - warsztaty organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
szerzące ideę czytania wśród najmłodszych; 

 Przedstawienie w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie pt.: „Jaś i Małgosia”. 

 



WYCIECZKOWE ATRAKCJE 



WYCIECZKOWE ATRAKCJE 

Wycieczek też mieliśmy bez liku   

 Kreatywne warsztaty w Muzeum Schoena w Sosnowcu, „Wyczarować coś z niczego”; 

 Inauguracja projektu Młodzi Jałmużnicy w Diecezji Sosnowieckiej prowadzonego 
przez Szkolne Koło Caritas; 

 „Mikołajki w Nemo”. Dzieci oglądały program artystyczny przygotowany przez 
uczniów dąbrowskich szkół, a następnie otrzymały paczki, które wręczył im Mikołaj; 

 



PROJEKTY EDUKACYJNE 

☺ Europejski Tydzień Autyzmu gdzie można było wysłuchać wykładów, 
obserwować zajęcia i uzyskać fachową poradę i rzetelną wiedzę na temat 
autyzmu; 

☺ Zajęcia arteterapii czyli terapi przez sztukę pomaga uzewnętrznić emocje, 
pragnienia, dążenia, myśli; 

☺  Apel wychowawczo-profilaktyczny przypominający prawa i obowiązki 
uczniów oraz regulaminy szkolne; 

☺  Jedz lokalnie, myśl globalnie - rozbudzanie zainteresowań tematyką 
żywności, zapoznanie z pojęciami żywności ekologicznej i przemysłowej oraz  
jego wpływ na środowisko naturalne, życie ludzi i zwierząt; 

☺  Program czytelniczy ukoronowany teatrzykiem dla dzieci pt. "Zoo„ oraz "Na 
straganie" według J. Brzechwy; 

 

 

 

 



PROJEKTY EDUKACYJNE 



PROJEKTY EDUKACYJNE 

 Godzina Kodowania - największa inicjatywa edukacyjna w historii, 
adresowana do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata; 

 „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka„ - naukowcy, uczyli dzieci 
jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej i urządzeń nią zasilanych; 

 Spotkanie z policjantami którzy mówili o zachowaniu bezpieczeństwa w 
czasie drogi do i ze szkoły oraz w innych sytuacjach, które mogą być 
niebezpieczne; 

 Szkoła na pTAK - Uczniowie ze Szkoły Podstawowej aktywnie włączyli się w 
szereg konkursów, wykazując się dużym zakresem wiadomości i 
umiejętności dotyczących ptasiej tematyki; 



PROJEKTY EDUKACYJNE 



SZKOLNE KONKURSY 

 Międzyszkolny konkurs plastyczny „Kosz pełen darów jesieni”. Było kreatywnie i 
twórczo; 

 XVII Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego tematem 
przewodnim była Ewangelia według św. Marka. Rywalizacja w Konkursie była 
bardzo wyrównana; 

 Konkurs recytatorski klas I-III szkoły podstawowej w ramach programu czytelniczego 
”Mistrz pięknego czytania”; 

 konkurs plastyczny – „Znaki drogowe”. W ramach programu „Bądź zdrów” 

 “List do świętego mikołaja” - X edycja konkursu plastyczno – literackiego w którym, 
wzięło udział ponad 250 uczniów z 22 szkół dąbrowskich; 

 Konkurs plastyczny pt. "Mój kundelek". Miał on na celu zachęcenie uczniów do 
wyrażania siebie poprzez sztukę, uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych 
zwierząt; 

 

 



SZKOLNE KONKURSY 



OJ TO JUŻ KONIEC PREZENTACJI… 

…ale nie koniec naszych 

działań. Z nowymi pomysłami 

zaczynamy już po feriach, 

mamy nadzieję że znów 

będziemy mogli się nimi 

pochwalić. 

                        Do zobaczenia. 


