Współpraca z CKP Dwór Czeczów
I okres 2017 / 2018
klasy IV-VII
Szkoła współpracuje z CKP Dwór Czeczów.
różnych zajęciach:

Uczniowie uczestniczyli w

 Wymiana polsko-ukraińska
Uczniowie klasy 5a oraz klasy 6a naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym
projekcie Bieżanowsko-grodzieński pamiętnik, którego pomysłodawcą, organizatorem
i realizatorem był CKP Dwór Czeczów pod kierownictwem p. Magdaleny Piędel.
W dniach od 26 września do 7 października 2017 r. gościliśmy młodzież z Gródka w
obwodzie lwowskim na Ukrainie. Przyjechała do nas grupa 20 dzieci z trojgiem
opiekunów.
Przez 10 dni nasi uczniowie wspólnie z gośćmi z Ukrainy realizowali różne
zadania o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Uczestniczyli w ciekawych zajęciach
warsztatowych: plastycznych, tanecznych, wokalnych, muzycznych, językowych,
teatralnych. Przedstawiali historię, tradycje i zwyczaje swoich Małych Ojczyzn:
Gródka, Bieżanowa-Krakowa oraz swoich krajów: Ukrainy i Polski.
Goście z Ukrainy podziwiali piękno naszego miasta w czasie wspólnych wycieczek.
Zwiedzili Wzgórze Wawelskie, Krakowski Rynek, Magistrat. Spacerowali Traktem
Królewskim. Odwiedzili krakowskie muzea: Etnograficzne, Sukiennice, Podziemia
Rynku. Kupowali pamiątki i smaczne obwarzanki. Dodatkową atrakcją był rejs
statkiem po Wiśle i przejazd ulicami miasta odkrytym busem wycieczkowym oraz
spotkanie z krakowskimi hafciarkami, nauka krakowskich piosenek i tańca czy
prezentacja tradycyjnego stroju krakowskiego.
Wspólna biesiada, grillowanie, karaoke i dyskoteka sprzyjały nawiązywaniu
przyjaźni. Efektem wspólnej pracy było widowisko teatralno-wokalno-taneczne Czar
Krakowa, które uczestnicy projektu przygotowali na zakończenie.





Pokaz sztuk cyrkowych- mini warsztaty klasy 4-7 (święto KEN)
Ozdoby choinkowe z siana- warsztaty klasy 4-7
Piernikowe choinki- warsztaty (pieczenie pierników) klasy 5a,6a
Koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie klas 4-7 włączyli
się w pożyteczną akcję pomocy innym. Wzięli udział w koncercie Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który się odbył w piątek 12 stycznia 2018r. w
CKP Dwór Czeczów. Nasi reprezentanci: Aleksandra Pawlik(5a), Olga
Kośmider (5a), Zuzanna Styrna, Klaudia Mysłek, Emilia Zając (5b) oraz
uczniowie naszej szkoły z grup tanecznych i muzycznych CKP Dwór Czeczów
uświetnili swoim występem zbiórkę pieniędzy na rzecz chorych dzieci oraz
seniorów. Na szczególne uznanie zasługuje zaangażowanie uczniówwolontariuszy: Zuzanny Styrny, Emilii Zając, Filipa Zająca (5b).
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