
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Od września 2010 r., w 
Stowarzyszeniowej Szkole Pod-
stawowej w Raszowej, pro-
wadzony jest projekt „Z Małej 
Szkoły w Wielki Świat”. Pod tą 
nazwą kryje się szereg mniej-
szych projektów, w ramach 
których uczniowie klas I-III 
oraz IV-VI rozwijają swoje 
umiejętności społeczno-obywa-
telskie oraz matematyczno- 
przyrodnicze.  
 Całość projektu prze-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
widziana jest na trzy lata. W 
tym czasie, w ciągu każdego 
miesiąca realizowany jest jeden 
scenariusz.  
 Udział w projekcie 
szkoły z Raszowej jest wielkim 
wydarzeniem – do projektu za-
kwalifikowało się bowiem tylko 
kilka szkół z województwa 
opolskiego.  
 Nasza szkoła może po-
chwalić się zakończeniem już 4 
scenariuszy – dwóch w grupie 

uczniów klas I-III i dwóch ze 
starszych klas IV- VI.  
 Uczniowie samodziel-
nie wybierali samorząd ucz-
niowski, dowiadując się przy 
tym, za co taki samorząd jest 
odpowiedzialny, czym się dok-
ładnie zajmuje oraz jak go póź-
niej rozliczyć z pracy. W szkole 
została przeprowadzona kam-
pania wyborcza, uczniowie 
przygotowywali plakaty i ulotki 
wyborcze kandydatów oraz 
urnę wyborczą.  
 W październiku ucz-
niowie poszukiwali skarbów 
Raszowej. Pozwoliło im to zu-
pełnie inaczej spojrzeć na 
okolicę, w której żyją na co 
dzień. Wynikiem tego scenar-
iusza była mapa skarbów – koś-
cioła, starych budynków i 
drzew. Uczniowie zaś przy 
okazji dowiedzieli się, jak 
pomniejszać przedmioty we-
dług skali oraz jak tworzyć 
przestrzenne modele budyn-
ków.  
 Uczniowie młodszych 
klas odkrywali zaś stare urzą-

dzenia gospodarstwa domowe-
go. Dowiedzieli się jak wygląda 
tara do prania ubrań, formy do 
masła czy też młynki do Mie-
lenia pieprzu i kawy. Najmłodsi 
przyglądając się tym sprzętom 
nie tylko zauważyli kolejne 
eksponaty w swoich domach 
(np. stara pralka na strychu), ale 
także zauważyli postęp tech-
niczny, który na przestrzeni lat 
zmienił te urządzenia.  
 Projekt „Z Małej 
Szkoły w Wielki Świat” ot-
wiera przed uczniami zupełnie 
nowe możliwości. Pozwoli ucz-
niom nie tylko uselekcjonować 
i wzbogacić ich wiedzę z dzie-
dzin przyrody, matematyki, his-
torii i języka polskiego, ale 
także pomóc w kształtowaniu 
się świadomego społeczeństwa 
obywatelskiego. 
 Założeniem projektu 
jest bowiem wypracowanie Mo-
delu małej szkoły i obalenie ste-
reotypu, jakoby uczniowie ze 
społeczności wiejskich byli 
gorzej wykształceni niż ci z 
miast.            Agnieszka Zbytnik 
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“Z Małej Szkoły w Wielki Świat”

Dnia 24 września 2010r. odbył się Międzyszkolny Festiwal 
Teatralny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Stowarzyszenia Pro 
Liberis Silesiae w Raszowej, pod patronatem p. Helgi Brandt z 
Kolonii. 

W festiwalu uczestniczyli 
uczniowie zaprzyjaźnionych 
szkół podstawowych z 
Antoniowa, Grzegorzowic, 
Komprachcic, Kozłowic,
Prószkowa, Rogów
Kozielskich, Sławic, Tarnowa 
Opolskiego, Ujazdu i oczy- 
wiście uczniowie z Raszowej. 
Występom młodych artystów 
na scenie towarzyszyła wspa-
niała słoneczna pogoda, dopi-
sywały humory. Uczniowie za-
prezentowali przedstawienia w 
języku niemieckim, polskim 
oraz w gwarze śląskiej. Nie za-
brakło także atrakcji i niespo-
dzianek dla dzieci, było malo-
wanie twarzy, warsztat robie-
nia baniek mydlanych, a także 

pokaz prac, warsztaty i zajęcia 
sportowe. Gośćmi festiwalu 
było wielu przedstawicieli 
władz lokalnych z naszego re-
gionu: p.wójt Zygmunt Ci-
choń, sekretarz gminy p.Ber-
nard Friedla, skarbnik gminy, 
p.Elżbieta Daszko, starosta 
powiatu opolskiego p.Krzysz-
tof Wysdak, przewodnicząca 
DFK Raszowa  p.Barbara Mie-
ntus, przewodniczący DFK z 
Tarnowa Opolskiego p.Franz 
Dylla. Przygoda z teatrem i 
wizyta tak wielu młodych 
artystów pozostawiła uczniom 
z Raszowej wspaniałe wspom-
nienia i chęć organizowania 
kolejnych festiwali. 

Ponadczasowe Hobby 
Decoupage – to technika za 
pomocą której można nadać 
indywidualny charakter niemal 
każdemu przedmiotowi z na-
szego otoczenia. To doskonała 
ucieczka od szumu dnia co-
dziennego i powrót do przy-
jemności niczym nieograni-
czonego tworzenia. 
Udział w warsztatach pozwoli 
ci: 
Przekonać się, że nie musisz 
być osobą uzdolnioną plasty-
cznie, żeby nauczyć się samo-
dzielnie wykonywać ciekawe 
upominki dla bliskich i dro-

biazgi dla siebie. 
Odkryć przyjemność obdaro-
wywania  i dawno zapomnianą 
satysfakcję z własnych twór-
czych pomysłów.  
Poznać nowych ludzi, odprę-
żyć się, zapominając o całym 
świecie. 
 

Zapraszamy na bezpłatne 
warsztaty decoupage 
Filia GOK w Nakle 

25.XI.br. (czw.) godz. 17.00 
Wszelkich informacji udziela 

Pani Małgorzata Cichoń 
tel. 774644- 111 (po  16.00) 


