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W tym numerze: 
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     Aktualności szkolne, a w nich: 

 
•  Rusza projekt  
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• Dzień Pluszowego Misia 
 

• „Baśń o Ŝołędziu” 
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                                 Aktualności 
                                    Szkolne! 
 
Hura, rusza projekt! 

 ,,Uczniowie w Bartodziejach duŜy potencjał 

moŜliwości mają i dzięki Unii Europejskiej swoją 

szansę wykorzystają!” 

                                                                      
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania: 
1. Zajęcia „Z językiem angielskim ku przyszłości” 
a) Język angielski klasy I – 1 grupa 5 – osobowa 
b) Język angielski klasy II– 1 grupa 5– osobowa 
c) Język angielski klasy III–1 grupa 6– osobowa 
Celem zajęć jest nauka języka angielskiego przez zabawę, pracę i piosenkę 
oraz odgrywanie scenek w języku angielskim słuŜące lepszemu 
zapamiętywaniu i utrwalaniu słownictwa oraz rozwijanie i integracja 
sprawności językowych uczniów, jak równieŜ przygotowanie do praktycznego 
wykorzystania języka. 
2.. Koło dziennikarskie    
Zajęcia skierowane będą do uczniów klas IV – VI,  grupa 10-osobowa. 
Podczas  spotkań uczniowie zgłębią tajniki dziennikarstwa, będą sporządzać 
ogłoszenia, redagować gazetkę szkolną, w której znajdą się informacje o 
innych  zajęciach prowadzonych w ramach naszego projektu. Uczniowie będą 
równieŜ przeprowadzać wywiady z mieszkańcami.  



3.Teatralny świat 
Zajęcia dla uczniów klas IV – VI, 1 grupa 10- osobowa   
Zajęcia teatralno-plastyczne, oraz taneczno-muzyczne. Celem jest 
przezwycięŜenie nieśmiałości, pokonanie barier komunikujących, rozwój cech 
osobowościowych. W celu poznania pracy aktora zostanie zorganizowana 
wycieczka do teatru. 
4. Koło sportowe 
W ramach koła sportowego realizowana będzie sekcja pływacka oraz sekcja 
gier planszowych. Pierwsza z nich obejmuje zajęcia rekreacyjne i naukę 
pływania. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów wszystkich klas. Celem jest 
rozbudzenie ukrytych uzdolnień i uśpionych talentów, co w przyszłości moŜe 
zaowocować wyłonieniem wybitnych sportowców. Samorealizacja sportowa 
pozwoli na osiągnięcie lepszych wyników w nauce. Uczniowie  będą 
dojeŜdŜać na zajęcia do Radomia i Kozienic.  
Sekcja gier planszowych skierowana jest do uczniów klas I – VI. Planuje się 
utworzyć 2 grupy 10- osobowe. Gry planszowe pozwalają na wykształcenie 
nawyku logicznego myślenia. Są niezwykle rozwojową formą edukacyjną, 
pozytywnie wpływają na kształtowanie samodyscypliny. Zajęcia zostaną 
zakończone turniejem. 
5. Koło medialne 
Powstaną 2 grupy 10- osobowe. Celem zajęć jest nauka właściwego 
korzystania  z komputera i Internetu. Znaczna część osób nie posiada tego   
w domu, w związku    z tym nie ma moŜliwości zdobywania informacji do 
zajęć, praktycznego wykorzystania sprzętu multimedialnego, tworzenia 
prezentacji multimedialnych. W ramach zajęć zostanie zorganizowana 
wycieczka do telewizji. 
6. „Z matematyką i przyrodą ku przyszłości” 
1 grupa -zajęcia matematyczne, przygotowujące do egzaminu po szkole 
podstawowej,1 grupa- zajęcia przyrodnicze w terenie – obserwacje 
przyrodnicze, zostaną opracowane gazetki ekologiczne. Zorganizowana 
będzie wycieczka przyrodnicza oraz pogadanki z udziałem ciekawych osób. 
7.3-dniowa wycieczka edukacyjna – Zielona Szkoła, dla grupy uczniów 
biorących udział w projekcie – 35 osób. Jak wynika z wielu publikacji 
naukowych, wycieczki     są najbardziej efektywną formą pracy pozalekcyjnej. 
Wyjazd ma na celu poznanie krajobrazu gór, doskonalenia umiejętności 
zdobytych na kołach zainteresowań oraz kształtowania samodzielności i 
współpracy w grupie. 
8.Poradnictwo psychologiczne-pedagogiczne. Polega ono na wsparciu w 
zakresie prawidłowego rozwoju i myślenia dzieci  oraz młodzieŜy. Pomaga w 
podniesieniu umiejętności i kompetencji społecznych. W ramach poradnictwa 
będą prowadzone interwencje w sytuacjach bardzo trudnych,     stresowych. 
Praca specjalistów skoncentruje się na pomocy w motywowaniu, a takŜe 
podnoszeniu poczucia własnej wartości. Raz w tygodniu pełnione będą dyŜury 
specjalistów. W szkole nie ma pedagoga ani psychologa. 
9. Szkolenie adaptacyjno-rozwojowe „Jak radzić sobie w domu i szkole” 



Celem jest uaktywnienie rozwoju osobistego, nabycie umiejętności, które będą 
wykorzystane w Ŝyciu codziennym. Zajęcia będą prowadzone metodami pracy 
warsztatowej i treningowej. 
10.Zajęcia „Z rodziną łatwiej” 
Celem jest zbudowanie właściwego systemu norm i wartości w szkole i w 
domu, współpraca w grupie rówieśniczej.  
Projekt zainicjowany został uroczystym otwarciem, na które przybyli uczniowie 
z rodzicami, grono pedagogiczne, pani dyrektor oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Jastrzębia. Podkreślił on w przemówieniu waŜność tego 
przedsięwzięcia i swoje zadowolenie z faktu, Ŝe to właśnie nasza szkoła 
zyskała szansę wszechstronnego rozwoju.  
 
 

      Porozmawiajmy z kimPorozmawiajmy z kimPorozmawiajmy z kimPorozmawiajmy z kimś sławnym sławnym sławnym sławnym    
 
                            (wywiad z Zenonem Gierał(wywiad z Zenonem Gierał(wywiad z Zenonem Gierał(wywiad z Zenonem Gierałą- pisarzem)pisarzem)pisarzem)pisarzem)    
    
Red: Ile ksiąŜek Pan napisał? 
Z.G: Napisałem ich ponad dziesięć, być moŜe więcej, 
poniewaŜ część jest w druku. Są teŜ takie, których nie liczę.  
Red: Jaka była Pana pierwsza ksiąŜka? 
Z.G: Były to „Baśnie i legendy Ziemi Radomskiej”. Wiele 
pozycji pisałem tylko dla siebie.  
Red: Kiedy podjął Pan pierwsze próby tworzenia literatury? 
Z.G: W wieku piętnastu lat. Zacząłem wtedy od wierszy, 
które publikowano w „Świerszczyku”?. 
Red: Co spowodowało, Ŝe zainteresował się Pan pisaniem? 
Z.G: Nic konkretnego, myślę, Ŝe taki się po prostu urodziłem. 
Red: śyczymy owocnej pracy nad kolejnymi tekstami i 
szerokiego kręgu odbiorców. 
Z.G:  Dziękuję. 
                       Wywiad przeprowadzał Daniel Romanowski 
 

           MAŁY MI Ś, DO LASU BAŁ SIĘ IŚĆ, 



ZE STRACHU DRśAŁ JAK LI ŚĆ, 
PLUSZOWY MI Ś... 

Święto Pluszowego Misia, nie w lesie, a w naszej szkole!  
           25.11.09 wszyscy uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej. 
Pani Zegarek zorganizowała Dzień Pluszowego Misia. Niektórzy z tej okazji 
wykonali dowolną techniką maskotki (misie). Podczas spotkania dowiedzieliśmy 
się, jak powstał pomysł na robienie takich zabawek. Oprócz tego odbywały się 
konkursy, np: zlizywanie miodu z talerzyka. Czytane były takŜe róŜne wiersze  
o misiach. Na Sali panowała miła atmosfera. Bawiliśmy się i tańczyliśmy do 
znanych i lubianych piosenek. 

 
                                                            
                                  Albert Chojnacki                   
                                                                
 

                        Mamy swoją baśń! 
Spotkanie z drwalem, starym 

dębem, studnią, czyli 
z „BAŚNIĄ O śOŁĘDZIU” 

 
Pani Walentyna Pawelec znana jest z pisania baśni dla dzieci. My teŜ 

mieliśmy tę niecodzienną okazję, by poznać panią Walentynę, porozmawiać z 
nią i posłuchać jej twórczości. Mogliśmy równieŜ obejrzeć ilustracje do 
poszczególnych baśni, które wykonywali nasi rówieśnicy z róŜnych szkół. 
Celem tej wizyty było zaprezentowanie dzieciom najnowszej z bajek-  
opowieści o Bartodziejach, drwalu, dębie i Ŝołędziu. Podczas słuchania 
uczniowie mieli dokonać wyboru sceny, którą będą rysować. Tak jak  
w przypadku poprzednich tekstów najpiękniejsze ilustracje zostały wybrane, 
dołączone do treści baśni, wydrukowane i wydane w formie ksiąŜeczki. Dzieci  
i ich talenty plastyczne mają więc szanse stać się sławnymi. Ogromną 
satysfakcję odczuli ci, których własnoręcznie wykonane dowolną techniką prace 
zdobyły uznanie.                                                                                     Ola Mąkosa 

 
 

A NA KONIEC  ZOBACZ TO, CO PRZECZYTAŁEŚ,                                                                                
CZYLI…GALERIA ZDJĘĆ 

 
 



 
 

Inauguracja projektu 
 

 
 

 

Spotkanie z Z. Gierałą                Święto Pluszowego Misia 
  

 
 

 

„Z j ęzykiem angielskim ku przyszłości” 
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„Z matematyką i przyrodą ku przyszłości” 



  
  

 
 

 

Teatralny świat, zajęcia teatralno-plastyczne 
  

 
 

Teatralny świat, zajęcia taneczno-muzyczne 
  

 
 

 

Koło sportowe-sekcja gier planszowych 
  

 
 

 

Koło sportowe-sekcja pływacka 
  
  
  

 
 

 
 
 


