
  
 

 

Projekt 

  

„CZYTANIE TO JEDNA Z BRAM DO WOLNOŚCI” 
w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Ozimku    

 

„ człowiek – najlepsza inwestycja” 

 
Nasza biblioteka ten rok szkolny rozpoczęła zupełnie odmieniona. 

 

 
 

 

 Dzięki dofinansowaniu z projektu „Czytanie to jedna z bram do wolności”, pomieszczenie  

biblioteki zostało odmalowane, położona została nowa wykładzina i zainstalowane nowe 

oświetlenie. Stare regały biblioteczne zostały odnowione oraz zostały zakupione nowe.  

Wnętrze biblioteki nie przypomina już starej, ponieważ zmieniło się  również ustawienie regałów, 

aby ułatwić Wszystkim uczniom korzystanie z nowych zasobów biblioteki .  



Uzupełniliśmy księgozbiór o nowe pozycje: lektury,słowniki, poradniki,książki metodyczne 

,mnóstwo pozycji dziecięcych takich jak bajki ,najnowsze pozycje młodzieżowe i popularno-

naukowe. 

 
 

W ramach projektu doposażono nas w nowy sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla bibliotek i 

odpowiednio przeszkolono jak należy wykorzystać go by znacznie ułatwić sobie pracę i stworzyć 

bibliotekę na miarę 21 wieku .  

 

                  
 

 

Największym wyzwaniem było zagospodarowanie tak małej powierzchni lokalu i stworzeniu w niej 

biblioteki, a zarazem czytelni w jednym, ale udało się. Z zasobów finansowych projektu zakupiony 

został przenośny teatr drewniany, ekran potrzebny do przedstawiania teatrzyku cieni(wcześniej kadra 

nauczycielska wzięła udział w warsztatach teatralnych na których pokazano nam jak mamy z 

dziećmi pracować by przekazać im wiedzę o tym jak stworzyć teatr cieni), materiały potrzebne do 

uszycia i stworzenia gotowej scenerii teatralnej, którą będzie można wykorzystywać do przedstawień  

w klasach. Zakupiliśmy również stroje teatralne. Na wyposażeniu biblioteki znalazły się również 



nowe pomoce logopedyczne ,mnóstwo płyt CD na których znalazły się w większości ekranizacje 

lektur szkolnych, czy też materiały  metodyczne do prowadzenia lekcji.  

Jednym słowem powstał bardzo przyjemny "Zakątek biblioteczny", w którym można poczytać 

ulubioną gazetkę, czy też książkę. Czas w bibliotece szybko mija na ciekawych zajęciach i 

pogawędkach przy gorącej herbatce, a w każdy czwartek uraczyć się można  słodką niespodzianką.   

Księgozbiór został też uzupełniony o najnowsze pozycje dla dorosłych czytelników. Mogą z niego 

korzystać rodzice uczniów, którzy przychodzą do biblioteki po materiały potrzebne swoim 

pociechom.  

 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z zasobów naszej biblioteki 

Wszystkich Uczniów, Nauczycieli oraz Rodziców  

 

 

 
 

 

W ramach projektu zostały zakupione stroje dla dzieci do przedstawień teatralnych 

 

 
 



 
 

 

 
 

          
 

 

 
 



Kolejnym cyklem spotkań w ramach projektu „Czytanie to jedna z bram do wolności” są spotkania 

w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu – Teatr cieni. 

 

Cykl obejmuje 8 spotkań, które mają na celu zapoznanie się z historią teatru cieni.                       

Teatr cieni to odmiana teatru lalek, która polega na animowaniu, tzw. lalki cieniowej.  

Odbyły się już 2 takie spotkania – 10 i 17 września 2011r. Na pierwszym spotkaniu Pan Dyrektor 

Krystian Kobyłka przygotował uczestników teoretycznie do tych zajęć, natomiast Pan Jan Chraboł, 

który jest aktorem – pedagogiem, a także wykładowcą, przedstawił nam motywy działania i pokazał 

nam teatr od drugiej strony. Następne zajęcia, już typowo warsztatowe, prowadził będzie asystent 

choreografa Pan Andrzej Czyczyło. 

 

 
 

 

Podczas całych warsztatów poznamy metody tworzenia teatru cieni, techniki tworzenia lalek jak 

również dekoracje do tego rodzaju teatru. W trakcie kolejnych szkoleń poznamy pojęcia związane z 

teatrem, nauczymy się rozróżniać rodzaje lalek teatralnych, poznamy teatralne środki przekazu, 

tajniki modulacji głosu, ruchu, mimiki, wykorzystywania rekwizytów.  

 

           



Warsztaty te, zarówno teoretyczne jak i praktyczne, w znacznym stopniu przyczynią się do dalszego 

wykorzystania zdobytej wiedzy w szkole. Pozwolą rozwinąć zdolność i wyobraźnię plastyczną u 

dzieci oraz pobudzić wyobraźnię twórczą i odtwórczą. 

Warsztaty te można potraktować jako cykl lub wziąć udział w pojedynczych zajęciach. 

Zajęcia te wpłyną na wszechstronny rozwój uczestników, rozwiną zainteresowania kulturą, wyzwolą 

kreatywność, niezwykle przydatną w życiu we wszystkich jego obszarach. Warsztaty takie to szansa 

na odkrywanie i rozwijanie swoich pasji. 

 

 

 
 

 

       
 

 



KURS SZYBKIEGO CZYTANIA W RAMACH PROJEKTU JUŻ TRWA OD 19.09.11 

„nauczyć się czytać jest równie łatwo, jak nauczyć się mówić, a nawet łatwiej, gdyż zdolność 

widzenia rozwija się wcześniej, niż umiejętność mówienia” 

Gordon Dryden 

 

Jak myślisz?
1
 

 

a. Czy należy czytać po jednym wyrazie ?  

b. Czytanie ponad 500 słów na minutę jest niemożliwe?  

c. Osoba która czyta szybko, rozumie mniej? 

d. Gdy szybko czytamy osłabiamy koncentrację?  

e. Czy do tej pory Twoje czytanie było naturalne?  

 

 Spojrzeniem obejmujemy więcej niż jeden wyraz, wychwytujemy sens zdania. 

Czytając po wyrazie musimy zrozumiane przed chwilą słowo dodać do sensu 

poprzedniego wyrazu, wykonując w ten sposób większą pracę umysłową. 

 Potrafimy objąć wzrokiem 6 wyrazów i to czterokrotnie w ciągu sekundy. Rachunek 

jest prosty: 4· 6 = 24 sł/s to 24 · 60 = 1440 sł/minutę. 

 Czytając szybko bardziej się koncentrujemy, więc rozumiemy więcej. 

         
 

 

Szkolenie oparte jest na literaturze Tony Buzana. Tony Buzan - jeden z największych światowych 

autorytetów z dziedziny mózgu i technik uczenia się. Jest konsultantem agend rządowych oraz 

międzynarodowych korporacji (m.in. General Motors, IBM, Hewlett-Packard, Walt Disney. 

Założyciel Brain Trust Charity, Use Your Head/Brain Clubs. Jest również twórcą Memoriady 

                                                 
1
 Opracowanie na podstawie: Tony Buzan „Rusz Głową” str. 49 

____________________________________________________________________ 



(mistrzostw świata w zapamiętywaniu), Światowych Mistrzostw w Szybkim Czytaniu i współtwórcą 

Olimpiady Gier Umysłowych. Przez wiele lat redagował "International Journal of MENSA" – 

periodyk międzynarodowego stowarzyszenia osób o najwyższym ilorazie inteligencji. Napisał ponad 

82 książki, jest twórcą koncepcji map myśli (Mind Maps, myślenia promienistego (Radian 

Thinking), umiejętności posługiwania się umysłem (Mental Literacy). 

 

        
 

 
 

Sprawozdanie ze szkolenia w dniu 1 września 2011r. w ramach projektu. 

 
W dniu 1 września br. odbyło się szkolenie z zakresu logopedii pt. „Masaż dźwiękiem wg metody 

Petera Hess’a oraz nauka gry na djembe”, w którym wzięło udział 10 edukatorów (nauczycieli) 

naszej szkoły. W ramach szkolenia edukatorzy zapoznali się z budową i specyfiką afrykańskich 

bębnów djembe, nauczyli się prostych rytmów afrykańskich. Ponadto zostali wyposażeni w wiedzę 

na temat masażu dźwiękiem wg metody Petera Hess’a oraz wykorzystaniu mis dźwiękowych, 

gongów tybetańskich, Balatonu i didgerido. 

 



Masaż dźwiękiem ma na celu pobudzanie naturalnych mechanizmów autoregulacyjnych organizmu 

dzieci szkolnych, niepełnosprawnych, mających np. problemy z koncentracją, tłumione emocje, 

cierpiących na bezsenność, różne formy stresu, napięcia, bóle i inne. 

 

 

      
 
Powyższe szkolenie jest pierwszym z cyklu szkoleń z zakresu logopedii zaplanowanych w Projekcie, 

które ma się przyczynić do osiągnięcia celu głównego, jak i celów szczegółowych Projektu, a także 

przyczynić się do dalszego wykorzystywania tej wiedzy w działaniach szkoły. 

 

 

 
 

 

       
 



Nasze chłopaki  czyli Dzień Chłopaka w SP 2 w Ozimku 

30 września  bieżącego roku nasi koledzy byli w szoku, 

bo dziewczęta pamiętały, by chłopaki świętowały. 

   Dziewczyny o nas pamiętały i z okazji Dnia Chłopaka przygotowały wszystkim chłopcom 

prezenty. Były słodkości i drobne upominki, ale chyba najśmieszniejszy prezent zrobiły koleżanki 

kolegom z VI klasy. Przygotowały dla nich koszulki ze swoimi podpisami i podpisem 

wychowawczyni. Nie byłoby w tym nic fajnego ani dziwnego, gdyby nie fakt, że każdy z chłopaków 

na przodzie swojej koszulki miał napisane swoje nowe przezwisko i narysowaną  śliczną karykaturę 

właściciela koszulki.   

   My chłopcy uroczyście obiecaliśmy, że przez cały dzień będziemy nosić  na sobie „prezenty”  od 

dziewczyn, czym wzbudziliśmy sensację w całej szkole. 

                                                                                                     Reporterzy „Bzyka i Spółki’ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBCHODY DNIA ŚWIĘTEGO MARCINA W NOWEJ SCHODNI 

   Tegoroczne obchody Dnia Świętego Marcina różniły się nieco od zeszłorocznych. Czym? Zachęcamy 

do przeczytania relacji młodych reporterów z SP nr 2 w Ozimku. 

   10 listopada br. o godz. 16.00 mszą św. w kościele filialnym pod wezwaniem św. Jadwigi w Nowej Schodni 

rozpoczęły się obchody Dnia św. Marcina. Pieniądze zebrane podczas ofiarowania, tradycyjnie przeznaczane 

są na drobne potrzeby dzieci z ozimskiego hospicjum. Po nabożeństwie wszyscy chętni ruszyli barwnym 

korowodem z lampionami ulicą Daniecką. Pochód rozpoczynali strażacy z OSP w Schodni Starej, za nimi 

jechał konno rzymski legionista Marcin (Marcel Bienias), a na końcu jechali policjanci zapewniający 

bezpieczeństwo uczestnikom zabawy. 

   Był to tradycyjny element corocznych obchodów tego święta, ale kolejne, mimo iż tradycyjne, były 

niezwykle atrakcyjne. 

   Pochód świętomarciński w Nowej Schodni zawsze kończy się na boisku Szkoły Podstawowej nr 2 w 

Ozimku, gdzie uczniowie prezentują inscenizację spotkania legionisty Marcina z żebrakiem (w tej roli 

Mariusz Leuenberg, narrator- Julia Walosek), odbywa się konkurs śpiewaczy, rozdawane są pyszne rogaliki i 

różne inne słodkości. Tego roku uczestników zabawy spotkało kilka fajnych niespodzianek. 

   Przy ogromnym ognisku czekały na wszystkich gorące kiełbaski z grilla ze świeżymi, chrupiącymi 

bułeczkami. Obok piętrzyły się kartonowe pudła pełne świętomarcińskich rogali, które rozeszły się 

błyskawicznie wśród dzieci i dorosłych. Pysznych słodyczy było tyle, że nie mogły ich zjeść nawet 

największe łakomczuchy wśród uczniów naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu śpiewaczego otrzymali 

zgodnie z tradycją czekoladowe batoniki. Dzieciaki rozochocone fajną atmosferą zaczęły zabawy ze śpiewem 

i tańcami w blasku ogniska. 

   Z roku na rok w naszych obchodach świętomarcińskich bierze udział coraz więcej osób, a kolorowy 

korowód z lampionami staje się coraz dłuższy. Cieszy to wszystkich organizatorów, bo to oznacza, że impreza 

nie jest nudna i stanowi rozrywkę dla całych rodzin, a nie tylko dla dzieci. 

   Od strony organizacyjnej o oprawę obchodów Dnia św. Marcina zadbali pracownicy SP nr 2 w Ozimku: 

panie A. Spyra i E. Palt oraz pan H. Dietrich. O stronę finansową i kulinarną obchodów zatroszczył się Zarząd 

Koła DFK z Nowej Schodni. Nieocenione wsparcie finansowe Koło DFK zawdzięcza Ministerstwu Spraw 

Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń 

Społeczno- Kulturalnych w Polsce, a także własnym składkom członkowskim. 

                                                                                                         Zespół redakcyjny „Bzyka i Spółki” 
 
 

 
 



 
 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W SP NR 2 W OZIMKU 

10 listopada 2011 r. uczniowie naszej szkoły uczcili Dzień Niepodległości  uroczystym apelem. 

   Nieco inaczej niż zwykle przebiegła uroczystość poświęcona Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Zamiast montażu słowno- muzycznego uczniowie zaprezentowali inscenizację obrazująca przebieg kolejnych rozbiorów 

Polski i jej uwolnienie od zaborców. Uzupełnieniem przedstawienia był koncert pieśni patriotycznych. 

   Było uroczyście, ale nie pompatycznie! Inscenizacja uświadomiła młodszym uczniom naszej szkoły w jaki sposób 

Polska zniknęła z mapy świata. 

                                                                                                                           Zespół redakcyjny „Bzyka i Spółki”   

    

 
 

 

 



 

 

 
Uczniowie z SP 2 w Ozimku „sprzątali świat” 

   16 września uczniowie wszystkich klas  próbowali choć troszkę oczyścić otoczenie szkoły.  

  Nie do końca to się udało, ponieważ na terenie Ozimka- Nowej Schodni cały czas trwają prace 

prowadzone w związku z kanalizacją, a więc cały czas panuje budowlany chaos i trudno było się 

zorientować, co było typowym śmieciem, a co elementem konstrukcyjnym albo własnością 

budowlańca. W efekcie jednak sobie poradziliśmy. Uczniowie klas I-III sprzątali okolice najbliżej 

szkoły, a klasy IV-VI wyruszyły „uzbrojone” w podwójny zapas rękawic na ulicę Ogrodową i 

Daniecką.        

Przy okazji uczniowie klasy VI posegregowali pozbierane śmieci  i uzyskali aż 10 złotych ze 

sprzedaży złomu. A ile mogliby zarobić, gdyby nauczyciele pozwolili im iść do lasu, gdzie ludzie 

urządzają sobie dzikie wysypiska śmieci ? 

                                                                                                                      Zespół redakcyjny „Bzyka 

i Spółki” 



 

 


