PODSUMOWANIE PROJEKTU
EDUKACYJNEGO REALIZOWANEGO W ROKU
SZKONYM 2013/2014.
W roku szkolnym 2013/2014 realizowano 2 projekty
edukacyjne.
Tematy projektów:
1) Kultywujemy tradycję naszej szkoły
2) Upamiętniamy rocznice uchwalenia Konstytucji
3 Maja
W ramach pierwszego projektu uczniowie I klasy
gimnazjum przygotowali spektakl teatralny pt.:„ Legenda
o Warszawskiej Syrence”. Przedstawienie zostało
zaprezentowane
podczas
imprezy
środowiskowej
zorganizowanej w ZS w Gołaczewach z okazji zabawy
choinkowej w dniu 01.02.2014 r.
W przedstawieniu brali udział: Paweł Kalarus, Krystian
Knap, Damian Różanowski, Jakub Barczyk, Szymon Pacia,
Oskar Barczyk, Weronika Seweryn i Julia Paszczela.
Dominik Kańczuga, Piotr Żaba, Adam Nocoń i Kamil
Marczewski podjęli się przygotować oprawę muzyczną
przedstawienia, a rekwizytami zajęły się: Karolina Janik,
Joanna Banyś, Paulina Strzałka i Klaudia Krypska.
Wszyscy bardzo entuzjastycznie i odpowiedzialnie
podeszli do swoich zadań.

Pierwsze próby były trudne, ale z każdym dniem było
coraz lepiej.
1 lutego 2014 r. nadszedł dzień przedstawienia. Byliśmy
bardzo zestresowani, nigdy wcześniej nikt z nas nie
występował przed tak dużą publicznością. Przedstawienie
wypadło wspaniale. Widzowie byli pod wrażeniem naszego
talentu aktorskiego. Szczególnie przykuła ich uwagę scena
wynurzania się Syrenki z falującej wody. Zachwyt widzów
wywołała także gra aktorska dzieci, które znakomicie oddały
baśniowy, niewinny charakter postaci. Przemyślana
scenografia muzyczna i efekty dźwiękowe wpracowały
odpowiedni nastrój, a stroje aktorów oddały klimat tamtych
czasów. Wszyscy na chwilę przenieśli się w świat legendy i
baśni.
Na koniec na scenę wyszli wszyscy. Każdy z nas był
przyodziany w strój prezentujący różne zawody, epoki
i wydarzenia historyczne związane z Warszawą.
Widzowie nagrodzili nas brawami. Byliśmy z siebie
dumni, ale to wszystko by się nie udało, gdyby nie wsparcie
nas przez nauczycieli oraz dyrektora szkoły P. Roberta
Kozłowskiego i wicedyrektora P. Tomasza Szczepankiewicza,
za co serdecznie im dziękujemy.
Nad przedstawieniem czuwały P. Grażyna Dolezy,
P. Danuta Pasich i P. Janina Wojtyczka.

W ramach drugiego projektu edukacyjnego
przygotowaliśmy uroczystą akademię z okazji 223 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Scenariusz akademii i montaż słowno – muzyczny
przygotowały Paula Kordal i Anna Cieśla.
28 kwietnia 2014 r. dyrektorzy oraz uczniowie wraz
z nauczycielami i pracownikami obsługi szkoły, zebrali się
na małej sali.
Akademię rozpoczęto uroczystym wprowadzeniem
pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego.
Następnie Pan dyrektor szkoły, P. Robert Kozłowski,
przypomniał wszystkim zebranym jak ważnym wydarzeniem
była dla Polski uchwalona w 1791 r. Konstytucja 3 maja.
Na sali panował uroczysty i podniosły nastrój.
Podczas montażu słowno – muzycznego
reprezentowaliśmy poezję o tematyce patriotycznej
i przybliżyliśmy uczniom naszej szkoły znaczenie słów
„Wolność, Naród, Ojczyzna”. Koledzy B. Sowula i D. Kańczuga
przedstawili prezentację multimedialną. W montażu
wykorzystaliśmy utwór muzyczny pt.: „Cztery Pory Roku”
Vivaldiego. Dekorację przygotowały: A. Banyś, K. Krypska, K.
Janik i P. Strzałka.
Po występie otrzymywaliśmy gromkie brawa.
Na zakończenie uroczyście wyprowadzono poczet
sztandarowy, a Pan Dyrektor szkoły, Robert Kozłowski,
podziękował nam za przygotowanie uroczystej akademii.

