
  

Szkoła Podstawowa
w Gręzówce

Najważniejsze wydarzenia z realizacji 
projektu Szkoła Przyszłości w Gminach 

Ziemi Łukowskiej

……zaprasza!zaprasza!



  

OPIS  WYBRANYCH PLANOWANYCH 
DZIAŁAŃ:

OBSZAR I –  Zapewnienie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych

OPIS DZIAŁANIA: „Ja to umiem, ja to wiem”- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla klas I – III
OSOBA REALIZUJACA: Agnieszka Federczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
 
OPIS DZIAŁANIA:  „Poszukiwacze zaginionej matematyki – matematyczne tropy” – zajęcia 

wyrównawcze
                                z matematyki dla klas VI

OSOBA REALIZUJACA: Anna Krakowska – nauczyciel matematyki, 
 
OPIS DZIAŁANIA: „Odkryjmy magiczny świat…” – zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla uczniów
                               kl. V
OSOBA REALIZUJACA: Izabela Król – nauczyciel języka polskiego
 

 OBSZAR II - Umożliwienie uczniom zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności
                       ułatwiających dalszą edukację
       
OPIS DZIAŁANIA: „ Warsztaty matematyczne”
OSOBA REALIZUJACA: Anna Krakowska – nauczyciel matematyki 

OPIS DZIAŁANIA: „ Stolice europejskie – perły kultury” – program dla uczniów klas III - VI
OSOBA REALIZUJĄCA: Ewa Grom, Urszula Paśnikowska - nauczycielki kształcenia zintegrowanego 



  

OPIS DZIAŁANIA: „Komputer źródłem wiedzy i rozrywki” – zajęcia informatyczne dla uczniów klas IV - VI
OSOBA REALIZUJĄCA: Elżbieta Krasuska – nauczyciel informatyki i techniki
 
OPIS DZIAŁANIA: „Warsztaty kultury obszaru języka angielskiego”
OSOBA REALIZUJĄCA: Beata Wysokińska – nauczyciel języka angielskiego
 
OPIS DZIAŁANIA: „Z przyrodą i ekologią na ty” – zajęcia pozalekcyjne z edukacji przyrodniczo –
                              ekologicznej
OSOBA REALIZUJACA: Sabina Mioduchowska – nauczyciel przyrody

OPIS DZIAŁANIA: „Od przedszkola do Idola” – program edukacyjny z muzyki dla uczniów szkoły
                              podstawowej
OSOBA REALIZUJACA: Tomasz Piros – nauczyciel muzyki

OPIS DZIAŁANIA: „ Święta i uroczystości w parafii według roku liturgicznego” – zajęcia religijno –
                              regionalne
OSOBA REALIZUJACA: Magdalena Turemka – nauczyciel religii
 
OPIS DZIAŁANIA: „Ruch rzeźbi umysł” – zajęcia sportowe dla uczniów klas IV – VI
OSOBA REALIZUJACA: Przemysław Gryczka – nauczyciel wychowania fizycznego
 
OPIS DZIAŁANIA: „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień” – zajęcia sportowo - rekreacyjne dla 
                              uczniów klas IV – VI
OSOBA REALIZUJACA: Mirosław Kurek – nauczyciel wychowania fizycznego
 
OPIS DZIAŁANIA: „Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca” 
OSOBA REALIZUJACA: Regina Olszewska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego

OPIS DZIAŁANIA: „Co może mały człowiek” – program pracy gromady zuchowej „Jagódki” 
OSOBA REALIZUJACA: Krystyna Szczygieł – nauczyciel kształcenia zintegrowanego



  

Poznać bliżej świat przyrodyPoznać bliżej świat przyrody  

    20.03.2007 
   W Szkole Podstawowej w Gręzówce odbyły się zajęcia W Szkole Podstawowej w Gręzówce odbyły się zajęcia 

prowadzone przez pedagoga oraz serpentologa z Krakowa.  Celem prowadzone przez pedagoga oraz serpentologa z Krakowa.  Celem 
zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów  w zakresie rozpoznawania zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów  w zakresie rozpoznawania 
i charakteryzowania węży poprzez prezentację żywych okazów 6 i charakteryzowania węży poprzez prezentację żywych okazów 6 
węży. Prowadząca starała się rozwinąć zainteresowania węży. Prowadząca starała się rozwinąć zainteresowania 
przyrodnicze oraz postawy badawcze u widzów, którzy mieli przyrodnicze oraz postawy badawcze u widzów, którzy mieli 
okazję nie tylko dotknąć ale również zrobić sobie zdjęcie z żywym okazję nie tylko dotknąć ale również zrobić sobie zdjęcie z żywym 
okazem. Na pokazie można było podziwiać takie gatunki węży jak: okazem. Na pokazie można było podziwiać takie gatunki węży jak: 
boa tęczowy, pyton tygrysi, albinos, wąż smugooki.boa tęczowy, pyton tygrysi, albinos, wąż smugooki.



  

Konkursy i turnieje:Konkursy i turnieje:
LUBLIN –  EUROPE DIRECT,  

23.03.2007
     
„Unia Europejska – 50 lat razem” to
 tytuł konkursu plastycznego
 związanego z obchodami 50 rocznicy
 podpisania Traktatu Rzymskiego.
 Konkurs stworzył możliwość 
zaprezentowania w formie plastycznej
 tego, co o integrującej się Europie 
myśli młodzież. Prace plastyczne 
zostały wykonane na zajęciach 
warsztatowych „Stolice europejskie –
 perły kultury” pod kierunkiem 
Ewy Grom i Urszuli Paśnikowskiej. 

REJONOWY TURNIEJ WIEDZY
EKOLOGICZNO-
                        WĘDKARS KIEJ,

24.03.2007
Uczeń klasy VIa Jakub Strzakłowiec
wziął udział w Rejonowym Turnieju
wiedzy Ekologiczno - Wędkarskiej 
organizowanym przez Zarząd Koła 
Wędkarskiego 68 w Łukowie. Jakub
 zajął pierwsze miejsce za co 
otrzymał puchar, dyplom i inne 
cenne nagrody.



  

 
GMINNY KONKURS  PLAS TYCZNY,

03.04.2007

W Szkole Podstawowej w Dąbiu odbyło się
 podsumowanie Gminnego Konkursu 
Plastycznego „Projekt pisanki wielkanocnej”.
 Uczennice kl. III a  Dominika Jastrzębska  
i  Magdalena Wyganowska  uczęszczające na
warsztaty „Stolice europejskie – perły kultury”
 prowadzone przez p. Ewę Grom
 i p. Urszulę Paśnikowską otrzymały nagrody 
za projekty pisanek wielkanocnych. Nagrody 
i dyplomy laureatom konkursu wręczał 
z-ca wójta Gminy Łuków – p. Wiktor Osik, 
radna – p. Elżbieta Dynek, dyrektor GOK 
w Łukowie – p. Leontyna Manowiec i dyrektor
 SP w Dąbiu – p. Jacek Kiciński.

MIS TRZ PAINT  ̀A,
24.04.2007

     
Rozstrzygnięty został szkolny konkurs
informatyczny Mistrz Paint`a. Konkurs ten
organizowany był w naszej szkole po raz 
drugi. Uczniowie pod kierunkiem 
Elżbiety Krasuskiej przygotowali 
w programie Paint projekty logo Zespołu
Szkół w Gręzówce. Zwycięzcami konkursu
zostali: Iza Bojko - I miejsce, 
Emilia Kaczoch - II miejsce, 
Basia Przeździak - III miejsce, 
wyróżnienie otrzymał również
Mateusz Niedziółka. 



  

Gminny festiwal piosenki:Gminny festiwal piosenki:

20.04.2007
Zespół Szkół w Gręzówce był jedną z najbardziej 
rozśpiewanych szkół w Gminie Łuków. Tego dnia w ramach 
realizacji programu "Szkoła Przyszłości" już po raz 

    VII odbył się Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej pod hasłem 
"Piosenka jest dobra na wszystko".
Organizatorami byli nauczyciele szkoły: Agnieszka Federczyk, 
Regina Olszewska, Tomasz Piros na czele z panią dyrektor 
Leokadią Kozioł oraz Leontyną Manowiec - dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie .
Oprawą plastyczną zajęły się panie: Dorota Sójka 

     i DorotaJózwik. 



  

WAKACYJNE WARSZTATYWAKACYJNE WARSZTATY
w Rabce…w Rabce…

28.07 –  11.08.2007
Uczniowie zespołu wokalnego z Gręzówki bardzo pracowicie
spędzili tegoroczne wakacje. Uczestniczyli w warsztatach
wokalnych organizowanych w Rabce – Zdroju, oraz Bydgoszczy.
W warsztatach uczestniczyło około stu młodych wokalistów z 
całej Polski. Zajęcia prowadzili instruktorzy pracujących w
warszawskich teatrach: Buffo, Roma, Komedia. 



  

Zielona szkoła:Zielona szkoła:
21.05 –  28.05.2007
„Z ekologią za pan brat” - 
praktyczne poznanie świata 
przyrody.
45 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Gręzówce 
przebywało na „Zielonej 
Szkole” w Kątach Rybackich. 
Uczestnicy zakwaterowani 
byli w pensjonacie 
„Nad Zalewem”. Pensjonat 
położony jest na uroczej 
Mierzei Wiślanej. 



  

Gromada zuchowa:Gromada zuchowa:
Gromada zuchowa została zawiązana w roku szkolnym 
2005/2006. Liczy 14 uczniów z klas I – III. Zuchy brały udział 
w Przeglądach piosenki, konkursach. Drużyna otrzymała 
wyróżnienie w V Gminnym Konkursie Palm Wielkanocnych 
w Dąbiu. 
Przedstawiciel zuchów brał udział w XXIII Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim “Barwy Słowa” w Łukowskim 
Ośrodku Kultury w Łukowie oraz w III Gminnym Przeglądzie 
recytatorskim w Gołaszynie. 



  

Dzień Dziecka w Szkole Dzień Dziecka w Szkole 
Przyszłości:Przyszłości:

W dniu 01 czerwca 2007 roku na 
terenie ośrodka rekreacyjnego 
„Jagódka” najmłodsi uczniowie 
Szkoły Podstawowej w 
Gręzówce  wesoło bawili się na 
imprezie integracyjnej 
„Wszystkie dzieci nasze są” 
zorganizowanej w ramach 
projektu „Szkoła Przyszłości w 
Gminach Ziemi Łukowskiej”.



  

Zakopane 2007:Zakopane 2007:
Wycieczkę zorganizowano dla uczniów klas I - IV Szkoły Podstawowej 
w Gręzówce. Odbyła się w dn. 25.06 - 28.06. 2007r Opiekunami byli 
Wojciech Szczygieł, Agnieszka Federczyk, Krystyna Szczygieł, 
Dorota Sójka, Magdalena Turemka.Główne atrakcje wycieczki to: 
zwiedzanie zabytków Krakowa, Zakopanego, wjazd kolejką linową na 
Gubałówkę, zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego.
            



  

Obóz sportowy:Obóz sportowy:
W dniach 19 07 2007 – 31 07 2007 r. 15 uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Gręzówce przebywało na obozie sportowo – 
rekreacyjnym w Dąbkach. Opiekunami grupy byli: 

     Przemysław Gryczka i Andrzej Kozłowski. Obóz zorganizowany był 
w ramach programu „Ruch rzeźbi umysł” realizowanego przez 
nauczyciela wychowania fizycznego pana Przemysława Gryczkę.



  

    ACH  TEN  PARYŻ…ACH  TEN  PARYŻ…  08 -14 09. 2007 08 -14 09. 2007 
r.r.

Są miasta, o których wdzięku i urodzie 
mówić nie trzeba. Takim jest bez 
wątpienia Paryż. Centrum europejskiej 
sztuki, mody i wyrafinowanej kuchni. 
Gwiaździste pałace, przestronne aleje, 
cudowne parki i bulwary nad Sekwaną 
tworzą niepowtarzalną atmosferę, znaną z 
kart literatury i  z filmów.
To wszystko mogli zobaczyć i podziwiać 
uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Gręzówce i członkowie klubu 4H. Opiekę 
nad uczestnikami sprawowały Ewa Grom, 
Urszula Paśnikowska, Beata Wysokińska i 
Magdalena Turemka. 



  

Realizatorzy projektu:Realizatorzy projektu:
 Dyrektor Szkoły – Leokadia Kozioł
 Koordynator szkolny – Regina
                                             Hermanowicz
 Nauczyciele szkoły podstawowej:
    Agnieszka Federczyk, 
    Ewa Grom, 
    Przemysław Gryczka, 
    Izabela Król,
    Tomasz Piros 
    Anna Krakowska, 
    Elżbieta Krasuska, 
    Mirosław Kurek, 
    Sabina Mioduchowska, 
    Regina Olszewska, 
    Urszula Paśnikowska, 
    Krystyna Szczygieł, 
    Magdalena Turemka, 
    Beata Wysokińska.

Prezentację wykonali: Agnieszka Chudzik i Czarek Szczygieł

Nauczyciel prowadzący: Tomasz Piros



  


