
  

„„Szkoła Przyszłości” w ŚwidrachSzkoła Przyszłości” w Świdrach

Wykonała: Marzena Szczygielska



  

„„Szkoła Przyszłości” Szkoła Przyszłości” 
w Świdrachw Świdrach

                Program „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” Program „Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej” 
pozwala nam realizować wiele programów edukacyjnych. Umożliwia pozwala nam realizować wiele programów edukacyjnych. Umożliwia 
naszym uczniom zdobywać nowe wiadomości, zwiedzać ciekawe naszym uczniom zdobywać nowe wiadomości, zwiedzać ciekawe 
miejsca w Polsce i na świecie, a także przyczynia się do podniesienia miejsca w Polsce i na świecie, a także przyczynia się do podniesienia 
wyników nauczania. wyników nauczania. 



  

„„Szkoła Przyszłości” Szkoła Przyszłości” 
w Świdrachw Świdrach

 Realizacją projektu objęto wszystkich uczniówRealizacją projektu objęto wszystkich uczniów
 Zawiera 18 programów Zawiera 18 programów 
 Realizuje je 12 nauczycieli i pedagog szkolnyRealizuje je 12 nauczycieli i pedagog szkolny
   Koordynatorem szkolnym jest p. Maria KożuchKoordynatorem szkolnym jest p. Maria Kożuch
 Asystentem finansowym p. Halina ŁukasikAsystentem finansowym p. Halina Łukasik
 Nad całością czuwa dyrektor szkoły p. Elżbieta Nad całością czuwa dyrektor szkoły p. Elżbieta 

Domańska Domańska 



  

Bliżej sztuki słowaBliżej sztuki słowa

Uczciliśmy Święto Konstytucji Uczciliśmy Święto Konstytucji 
uroczystą wieczornicą patriotycznąuroczystą wieczornicą patriotyczną

Spotkaliśmy się na uroczystym montażu,
 aby uczcić drugą rocznicę śmierci Papieża Polaka 

IV Powiatowy Turniej Wiedzy o Języku PolskimIV Powiatowy Turniej Wiedzy o Języku Polskim



  

Spotkania z artystamiSpotkania z artystami

  

Koncert zespołu Koncert zespołu 
"LIMBOS""LIMBOS"

„„Kubuś” nam czytaKubuś” nam czyta  

Teatrzyk kukiełkowy „Muminki”Teatrzyk kukiełkowy „Muminki”

Podziwiamy piękno muzyki klasycznej i występy prawdziwych artystów Podziwiamy piękno muzyki klasycznej i występy prawdziwych artystów 



  

W pierwszym dniu wiosny ...W pierwszym dniu wiosny ...

III Gminny Konkurs Języków ObcychIII Gminny Konkurs Języków Obcych

Tradycyjnie spotkaliśmy się 21 marca.Tradycyjnie spotkaliśmy się 21 marca. 



  

Mały TwórcaMały Twórca

       

Mały
Twórca

Szkoła Przyszłości..
S.P.Świdry

Rozwijamy zdolności manualne

Wytwory naszych rąk zdobią szkołę Umiemy wspólnie pracować



  

Jesteśmy Jesteśmy 
młodymi przedsiębiorcami młodymi przedsiębiorcami 

Jesteśmy uczciwi i odpowiedzialniJesteśmy uczciwi i odpowiedzialni

Uczymy się przedsiębiorczościUczymy się przedsiębiorczości
prowadząc sklepik szkolnyprowadząc sklepik szkolny

Bierzemy udział Bierzemy udział 
w akcjach charytatywnychw akcjach charytatywnych



  

SKO spełnia SKO spełnia 
Twoje marzeniaTwoje marzenia

Apel propagujący ideę oszczędzaniaApel propagujący ideę oszczędzania

V Gminny V Gminny 
Turniej Rodzinny Turniej Rodzinny 
SKOSKO

Konkurs na Kronikę SKOKonkurs na Kronikę SKO



  

„„Bezpieczny każdego dnia”Bezpieczny każdego dnia”

Spotkania z policjantamiSpotkania z policjantami



  

„„Jestem bezpieczny” - Konkurs Jestem bezpieczny” - Konkurs 
Wiedzy PrewencyjnejWiedzy Prewencyjnej  

I miejsce I miejsce eliminacje gminne eliminacje gminne 
w Zespole Szkół w Zalesiuw Zespole Szkół w Zalesiu 

I miejsceI miejsce eliminacje powiatowe eliminacje powiatowe 
              w Trzebieszowiew Trzebieszowie

II miejsceII miejsce - VII Wojewódzki Finał Konkursu w Lublinie - VII Wojewódzki Finał Konkursu w Lublinie



  

Zwiedzamy naszą stolicę – Zwiedzamy naszą stolicę – 
wycieczka do Warszawywycieczka do Warszawy

W kinie trójwymiarowym
Przed grobem naszego Patrona 
Stefana Wyszyńskiego

W Mac’donalds

W ZOO



  

Byliśmy w Zakopanem Byliśmy w Zakopanem 
i nie tylkoi nie tylko

Ojców – Kalwaria Zebrzydowska – Zakopane – KrakówOjców – Kalwaria Zebrzydowska – Zakopane – Kraków

W WadowicachW Wadowicach

Kalwaria Zebrzydowska Na szlaku w Tatrach 



  

Komunikujemy się przez Internet, Komunikujemy się przez Internet, 
a porozumiewamy  a porozumiewamy  
w różnych językachw różnych językach

  

W Zespole Szkół w StaninieW Zespole Szkół w Staninie

Spotkanie  integracyjneSpotkanie  integracyjne



  

  „„Porozumiewamy się Porozumiewamy się 
w różnych językach”w różnych językach”

London Eye - ogromnego London Eye - ogromnego 
tzw. "diabelskiego młynu"tzw. "diabelskiego młynu"

Hoses of Parliament z charakterystyczną Hoses of Parliament z charakterystyczną 
wieżą zegarową i słynnym Big Benemwieżą zegarową i słynnym Big Benem

St James's Park - najstarszy park królewski St James's Park - najstarszy park królewski 
z rezerwatem ptactwa egzotycznegoz rezerwatem ptactwa egzotycznego



  

Zwiedzamy stolicę Anglii – Zwiedzamy stolicę Anglii – 
wycieczka do Londynuwycieczka do Londynu

London Bridge - najstarszy London Bridge - najstarszy 
działający podnoszony mostdziałający podnoszony most

W galerii figur woskowychW galerii figur woskowych
  Madame Tussaud'sMadame Tussaud's

Starożytne eksponaty i prawdziweStarożytne eksponaty i prawdziwe
  mumie oglądaliśmy w British Museummumie oglądaliśmy w British Museum

Byliśmy na południku "zero" w GreenwichByliśmy na południku "zero" w Greenwich



  

Jestem silny, jestem zdrowy, Jestem silny, jestem zdrowy, 
jestem wysportowanyjestem wysportowany

I ja będę OlimpijczykiemI ja będę Olimpijczykiem

Rusz się człowieku 

Obóz sportowy – Obóz sportowy – 
Białka k/ ParczewaBiałka k/ Parczewa



  

„„Też potrafię”Też potrafię”

Rafał „Też potrafi” wygrywać!Rafał „Też potrafi” wygrywać!

Doświadczamy masaży wodnychDoświadczamy masaży wodnych
Ćwiczymy na siłowniĆwiczymy na siłowni

Pracujemy z KlikiemPracujemy z Klikiem



  

Tyle już za nami, ale…Tyle już za nami, ale…

      
      To nie koniec naszych działań ze „Szkołą To nie koniec naszych działań ze „Szkołą 

Przyszłości”. Przed nami jeszcze wiele Przyszłości”. Przed nami jeszcze wiele 
zaplanowanych do realizacji zadań. zaplanowanych do realizacji zadań. 

      Informacje z ich wykonania będą Informacje z ich wykonania będą 
prezentowane na stronie internetowej naszej prezentowane na stronie internetowej naszej 
szkoły pod adresem: szkoły pod adresem: 
www.swidry.gminalukow.plwww.swidry.gminalukow.pl

http://www.swidry.gminalukow.pl/

