Współpraca z DK Dwór Czeczów
I okres 2015 / 2016
klasy IV-VI
Szkoła współpracuje z DK Dwór Czeczów. Uczniowie uczestniczyli w
różnych zajęciach:
klasy IV- warsztaty teatralne z aktorką- Mają Kubacką.
Szkolne koło teatralne (klasa 4a) przygotowało występ- przedstawienie z
okazji premiery filmu animowanego Wakacje Smoka Bonawentury, która
odbyła się 18 grudnia 2015r. w sali widowiskowej w Zespole Szkół
Specjalnych w Wieliczce. Uczniowie zaprezentowali to przedstawienie
także na koncercie WOŚP w DK Dwór Czeczów.
klasy IV warsztaty - Lalka Anima (produkcja filmowa- animacja w
technice poklatkowej); „Lalka anima. Warsztaty budowania lalek,
improwizacji i animacji poklatkowej" to cykl 60 godzin warsztatów
budowania lalek, 60 godzin warsztatów animacji poklatkowej i 10 godzin
improwizacyjnych warsztatów muzycznych. Efektem warsztatów było
zrealizowanie filmu animowanego "Wakacje smoka Bonawentury".
klasy IV warsztaty- spotkanie z reżyserem/scenarzystą- Wojciechem
Terechowiczem;
klasy IV- VI warsztaty teatralne- Teatr cieni
klasy V- VI udział w spektaklu teatralnym- Grimm- grupy Itaka i owaka
( aktorzy, to młodzież z głębszą niepełnosprawnością intelektualną)
klasy IV-VI- tegoroczne Święto Szkoły- w DK Dwór Czeczów odbyło
się spotkanie z pisarzem książek dla dzieci- Marcinem Pałaszem;
klasy IV-VI Święto Niepodległości - uczniowie wzięli udział w
okolicznościowej Wieczornicy ( 11 listopada 2015r.) w DK Dwór
Czeczów- koncert pieśni patriotycznych z Kołem SeniorówBieżanowskie Trubadurki.
klasy IV-VI Interesującą lekcją historii i patriotyzmu był poranek w sali
Balowej DK Dwór Czeczów- wspólne (uczniowie, nauczyciele, dyrekcja
szkoły) śpiewanie pieśni patriotycznych
Uczniowie klasy 6b SP 124 oraz uczniowie klasy szóstej SP 24.
uczestniczyli w lekcji historii w DK Dwór Czeczów na temat wydarzeń w
Bieżanowie w czasie I wojny światowej: m.in. spotkanie z gościem
honorowymmieszkańcem
Bieżanowa,
panem
Zygmuntem
Szewczykiem. Pomysłodawcą spotkania był przewodniczący Rady
Dzielnicy XII- Zbigniew Kożuch.
klasy IV- VI koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie
włączyli się w pożyteczną akcję pomocy innym
Uczniowie indywidualnie korzystają z oferty ciekawych zajęć i imprez
proponowanych przez DK
Lidia Salawa

