
Czas  realizacji:   
14.09.2009  -  13.12.2010 

Szkoła  Podstawowa  w Dąbrówce  Tuchowskiej 



W naszej szkole  prowadzono różnorodne koła zainteresowań 
oraz  zajęcia , a mianowicie: 

    *koło informatyczne, *języka angielskiego, *dziennikarskie, 
*matematyczne, *przyrodnicze, *plastyczne, *teatralne, 
*muzyczne, *szachowe, *krajoznawczo- turystyczne, *zajęcia 
dydaktyczno- wyrównawcze, *zajęcia świetlicowe.  

Ponadto prowadzone  były zajęcia pedagogiczne i 
psychologiczne dla  uczniów i rodziców.  

W szkole zorganizowano zajęcia podczas ferii zimowych i 
półkolonii letnich, aby zapewnić uczniom alternatywną formę 
wypoczynku. 

 



    
Najbardziej interesującą  formą zajęć dla  uczniów  były 
wycieczki szkolne , podczas których poznawali nie tylko 
własny  region ale i  dalsze  ziemie naszego kraju. Do 
najbardziej niezapomnianych  wycieczek należy chociażby 
dwudniowa wycieczka do naszej stolicy. Poza tym do Krakowa 
, Wieliczki, Inwałdu, Wadowic, Łańcuta oraz  liczne  wycieczki 
z koła turystyczno- krajoznawczego min. szlakiem ginących 
zawodów … 



∙ Uczniowie klas I-III  oraz IV- VI  uczestniczyli  w  

wycieczce  do  kopalni  soli  w  Wieliczce  oraz do  
Krakowa, gdzie   najmłodsi  spotkali się z różnymi  
zwierzętami  w  ZOO a starsi na  Wawelu brali  
udział w  lekcji  historycznej. Lekcja historii w 
komnatach Wawelu to niezapomniane przeżycia, 
wyjątkowa scenografia i magia miejsc.   





















































































































  W ramach zimowiska uczniowie uczestniczyli 
w zajęciach plastycznych, w grach i 
zabawach, konkursach, wyjazdach do kina.  
Nie  zabrakło  ciekawych nagród oraz  
smacznych  posiłków. 

 



















































































 W ramach koła turystyczno- krajoznawczego 
uczniowie uczestniczyli w szeregu 
wycieczkach, których celem było: 

 poznanie najbliższej okolicy, 

 budzenie wrażliwości na piękno otaczającej 
przyrody, 

 poznanie walorów turystycznych regionu, 

 zachęcenie do poznania dziedzictwa 
kulturowego. 



 Wraz z przewodnikiem uczestniczyli w 
wycieczce do rezerwatu „ Skamieniałe miasto” 
koło Ciężkowic. Następnie odwiedzili  
Zborowice gdzie  znajduje się jedna z 
najstarszych chat chłopskich.  

 Uczestniczyli w wycieczce na trasie  Jamna- 
Jastrzębia, gdzie uczniowie odwiedzili 
bacówkę na Jamnej . 

  Z bacówki ruszyli szlakiem  do Jastrzębi 
podziwiając piękno krajobrazu Pasma 
Brzanki. 



 W celu poznania dziedzictwa kulturowego 
uczniowie wzięli udział w wycieczce „Szlakiem 
ginących zawodów” zwiedzając miejscowości: 
Żurowa, Ołpiny, Olszyny. Uczestniczyli w 
pokazie wykonywania beczułki przez 
miejscowego bednarza, oglądali wyroby 
drzewiarzy. Zwiedzili muzeum miłośnika 
militariów, który jest pasjonatem 
gromadzenia wojennych akcesoriów. 



 Ciekawostką na trasie było gospodarstwo 
agroturystyczne pod  nazwą „ Paryja ”. 
Utworzone zostało na bazie starych 
zabudowań wiejskich z zachowanym piecem, 
zapieckiem, kieratem, stajniami gdzie nadal 
hodowane są konie. 

 W ramach koła uczniowie uczestniczyli 
również w Rajdzie  Tadeusza  Wantucha. 























































































































 Borki to miejscowość rekreacyjno – 
turystyczna, gdzie w czasie pobytu uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych oraz 
w różnorodnych formach rekreacji. 

























 Inwałd- to Park Miniatur, to jedyne miejsce w 
małopolsce , w którym jest możliwa podróż 
dookoła świata w ciągu jednego dnia. Nasi 
uczniowie wzięli udział w tej podróży, czego 
dowodem są poniższe fotografie. 

 Kalwaria Zebrzydowska- to kolejne miejsce , 
w którym wraz z przewodnikiem poznaliśmy 
historię i tajemnice tego Sanktuarium. 



















 Półkolonia 2010 odbywała się dla dzieci w 
dwóch grupach wiekowych- młodsi i starsi. 

 W ramach programu zajęć uczniowie 
uczestniczyli w wyjazdach do kina, do 
Promiennego Zamku w Tarnowie oraz  
Zalipia, brali udział w warsztatach 
plastycznych. 

 Prowadzone były zajęcia plastyczne, 
kulinarne, gry i zabawy dydaktyczne. 



 Uczniowie uczestniczyli również w 
wycieczkach po najbliższej  okolicy.  

 Dla niektórych uczniów plany i wakacyjne 
marzenia zostały spełnione. 

 

































































 W ramach koła teatralnego i przy współpracy koła 
plastycznego zostało przygotowane widowisko „ 
Cuda Tuchowskiej Madonny”, które zostało 
zaprezentowane rodzicom naszej szkoły oraz 
podczas Przeglądu Widowisk Historycznych „ 
Działo się w Tuchowie” w ramach obchodów 
670- lecia nadania praw miejskich dla Tuchowa. 
Ponadto przedstawienie teatralne prezentowane 
było w ramach Międzynarodowego Spotkania 
Miast Bliźniaczych w Tuchowie w dniu 30 maja 
2010 roku. 















Rezultaty: 

-objęto projektem 92 uczniów, 

-przeszkolono 32 rodziców, 

-zorganizowano 1 wycieczkę dwudniową , 10 
wycieczek jednodniowych, wyjazdy do kina, 
teatru, 

-zrealizowano 448 godzin kół zainteresowań, 
zajęć dydaktyczno- wyrównawczych 



- 8 uczniów objęto dodatkowymi zajęciami 
wyrównawczymi, 

-wyposażono szkołę w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne / przystawkę interaktywną, 
kamerę, rzutnik pisma , mikroskopy 
optyczne, mikroskopy cyfrowe, lupy, lornetki, 
dyktafony, programy multimedialne,  szachy 
z zegarem i wiele innych pomocy 
dydaktycznych. 






