Posumowanie zajęć realizowanych w II semestrze roku szkolnego 2012/2013
w ramach projektu „Szkoła pełna pomysłów”
finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas zajęć plastycznych prowadzonych w projekcie udało się nam wspólnie stworzyć
twórczą atmosferę, która stymulująco wpłynęła na wszystkich uczestników. Efektem naszej
pracy była końcowa wystawa, która zadziwiła gości ilością i różnorodnością prac, a także
liczne nagrody i wyróżnienia w pozaszkolnych konkursach plastycznych (w randze
wojewódzkiej i międzyszkolnej): Majówka w skansenie - mistrz i uczeń, Świat piosenek
Festiwalowych. Uczniowie oprócz umiejętności artystycznych, wiedzy o formie plastycznej,
wiedzy o technikach plastycznych, doskonalili umiejętność efektywnej współpracy w zespole,
organizowania warsztatu pracy oraz dbałości o ład i porządek po zakończeniu zajęć, starsi
koledzy pomagali i opiekowali się młodszymi.
W ramach zajęć „Nauka języka angielskiego poprzez teatr” uczestnicy wykonywali
różnorodne ćwiczenia mające na celu rozszerzenie zakresu słownictwa z wybranych działów,
improwizowanie krótkich dialogów, pracy z różnymi źródłami informacji z szerokim
wykorzystaniem Internetu i ćwiczeń interaktywnych online, programów multimedialnych
oraz ćwiczenia z zakresu ruchu scenicznego. Twórcza atmosfera zaowocowała napisaniem
własnego scenariusza przedstawienia pt. Afternoon TV Show, w całości wymyślonego przez
uczniów, wykonaniem scenografii i rekwizytów, a następnie wystawieniem spektaklu dla
rodziców i kolegów. Każdy uczestnik zagrał swoją rolę w spektaklu i osiągnął swój własny
sukces, przełamując barierę nieśmiałości, a przede wszystkim barierę mówienia z pamięci
tekstu obcojęzycznego. Przedstawienie obejrzeli rodzice, wychowawcy klas, pani dyrektor
oraz koledzy uczestników. Aktorzy zebrali gorące owacje. Przy okazji spektaklu, nastąpiło
uroczyste otwarcie wystawy plastycznej „Żyj kolorowo”, wszyscy uczestnicy i licznie
przybyli goście zostali poczęstowani ciastem przygotowanym przez rodziców i chłodnymi
napojami.
Pięcioro uczniów z klasy piątej poszerzało kompetencje językowe poprzez prowadzenie
szkolnej gazetki „Nudy z budy”. Podczas zajęć poszerzali słownictwo, korzystali z szerokiej
gamy informacji, programów multimedialnych, przeprowadzali wywiady, pisali i redagowali
teksty do kolejnych numerów gazetki a także opracowywali jej szatę graficzną. Doskonalili
umiejętność pracy z edytorem tekstów i poznawali możliwości edycyjne programu Microsoft
Publisher. W efekcie ich pracy powstawały kolejne numery naszej szkolnej gazetki, chętnie
czytane przez szkolną społeczność.
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Dla uczestników zajęć dziennikarskich, plastycznych i języka angielskiego odbyły się dwa
wspólne wyjazdy. Pierwszy wyjazd - do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach na plener
plastyczny „Majówka w Skansenie”. W trakcie tego wyjazdu uczniowie zwiedzili z
przewodnikami obiekty architektury drewnianej zgromadzone w skansenie i ciekawe
wystawy zaaranżowane w ich wnętrzach. Potem, mimo ulewnego deszczu, kryjąc się pod
okapami chałup i spichrzy, wykonali szkice i malunki inspirowane obserwowanymi w
plenerze obiektami muzealnymi.
Drugi wyjazd - do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na spektakl pod tytułem „Królewna
Śnieżka”. Bardzo spodobał nam się sposób wystawienia tej powszechnie znanej baśni.
Bliskość aktorów, spektakl odbywał się na małej scenie, oraz lustrzana scenografia, dająca
możliwość obserwowania pracy aktorów z lalkami nie tylko od frontu, ale i „od kuchni”
sprawiły niezatarte wrażenia. Po spektaklu uczestnicy zajęć spotkali się z aktorem
Krzysztofem Jarotą na lekcji teatralnej poświęconej teatrowi przedmiotu. Uczniowie bardzo
aktywnie uczestniczyli w rozmowie i z zapałem realizowali zadania aktorskie podczas tych
zajęć. Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.
W ramach projektu prowadzone były też zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki
w klasie VI, w których uczestniczyło 3 uczniów. Dzięki pełnej indywidualizacji, atrakcyjnej
formie zajęć (praca na komputerach z edukacyjnymi programami multimedialnymi,
rozwiązywanie krzyżówek, różnorodność kart pracy) uczniowi nabrali większej pewności
siebie i przełamali strach przed matematyką. Umiejętności i wiadomości, które powtórzyli i
utrwalili pozwolą im na lepszy start na nowym poziomie nauczania.
Uczniowie z klasy szóstej w ramach projektu wzięli udział w nauce pływania. Podczas
wyjazdów na basen do Dobrodzienia, pod okiem bardzo wymagającego ratownikainstruktora, oswajali się z wodą i uczyli podstawowych stylów pływackich. Następnie
ćwiczyli nabyte umiejętności tak, aby „w wodzie czuć się jak ryba”. Na ostatnich zajęciach,
wszyscy chętni przystąpili do egzaminu na kartę pływacką i zdali egzamin pozytywnie.
Udział w projekcie uatrakcyjnił ofertę i bazę edukacyjną szkoły. Projekt będzie
kontynuowany w roku szkolnym 2013/14.
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