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Nauka w szkole podstawowej jest pierwszym i nie-
zwykle istotnym etapem w kszta³ceniu ka¿dego dziec-
ka. Nauczyciele klas I-III staj¹ zatem przed bardzo trud-
nym zadaniem zachêcenia wychowanków do odkrywania
i rozwijania zdolno�ci, zainteresowañ i umiejêtno�ci.

W Szkole Podstawowej z Oddzia³ami Integra-
cyjnymi nr 10 im. Polonii w S³upsku k³adziemy szcze-
gólny nacisk na podnoszenie kreatywno�ci uczniów, od-
krywanie i pielêgnowanie ich pasji. Ju¿ w klasach
m³odszych dzieci maj¹ mo¿liwo�æ uczestniczenia w licz-
nych zajêciach dodatkowych, podczas których posze-
rzaj¹ swoj¹ wiedzê z jêzyka polskiego oraz rozwijaj¹ ta-
lenty artystyczne � recytatorskie, aktorskie i literackie.
Wówczas te¿ po raz pierwszy maj¹ mo¿liwo�æ wziêcia
udzia³u w konkursach polonistycznych. Dzia³ania te kon-
tynuowane s¹ w klasach starszych.

Jednym z wa¿niejszych zadañ, które staj¹ przed
nami � nauczycielami jêzyka polskiego � jest otoczenie
opiek¹ uczniów szczególnie uzdolnionych poloni-
stycznie, a tak¿e odkrywanie nowych talentów. To
zadanie u³atwia nam wspó³praca z kole¿ankami ucz¹cy-
mi w klasach I-III, które dziel¹ siê z nami spostrze¿enia-
mi na temat swoich podopiecznych.

Na drugim etapie kszta³cenia najistotniejsz¹ rolê
w realizacji tych celów odgrywaj¹ lekcje jêzyka polskie-
go. To w³a�nie podczas tych zajêæ uczniowie maj¹ mo¿-
liwo�æ rozwijania swojej kreatywno�ci poprzez realiza-
cjê licznych zadañ indywidualnych i grupowych. S³u¿y
temu tak¿e dobór odpowiednich metod i form pracy, które
przyczyniaj¹ siê do aktywizacji dzieci. W trakcie zajêæ
maj¹ mo¿liwo�æ swobodnego dyskutowania, prezento-
wania w³asnych tekstów, interpretacji utworów literac-
kich oraz dzielenia siê wiedz¹ wykraczaj¹c¹ poza za-
siêg materia³u. Aby je urozmaiciæ i uatrakcyjniæ,
wplatamy w proces edukacyjny elementy dramy, panto-
mimy, zabawy jêzykowej. Dziêki naszym staraniom za-
jêcia inspiruj¹ dzieci do twórczej aktywno�ci, pozwalaj¹
im na poznawanie siebie, motywuj¹ do udzia³u w zma-
ganiach konkursowych.

Od wielu lat uczniowie SP 10 maj¹ mo¿liwo�æ
brania udzia³u w licznych konkursach polonistycz-
nych i artystycznych na szczeblu miêdzynarodowym,
ogólnopolskim, wojewódzkim, rejonowym, miê-
dzyszkolnym i szkolnym. Sprawia to nam � poloni-
stom ogromn¹ satysfakcjê, ale jednocze�nie jest sporym
wyzwaniem. Praca z uczniem uzdolnionym opiera siê
przede wszystkim na indywidualnych konsultacjach, pod-

Twórcza kreatywno�æ jest dla nas najwa¿niejsza

czas których proponujemy dzieciom odpowiedni¹ litera-
turê, testy oraz materia³y poszerzaj¹ce wiedzê poloni-
styczn¹. W miarê mo¿liwo�ci omawiamy trudne zagad-
nienia, rozwi¹zujemy problemy zwi¹zane z tematyk¹
konkursu. Udzielamy te¿ wskazówek dotycz¹cych in-
terpretacji tekstów lirycznych i prozatorskich oraz tech-
nik aktorskich.

Nie ograniczamy siê tylko do zachêcania i przygo-
towywania dzieci do wspó³zawodnictwa w konkursach
zewnêtrznych. Proponujemy im równie¿ rywalizacjê
w takich, które same organizujemy. Przyk³adem niech
bêdzie konkurs literacki na najciekawszy akrostych,
recytatorski �Jaka jeste�, Polonio?�, na najorygi-
nalniejsze ¿yczenia bo¿onarodzeniowe czy turnieje
Scrabble.

Nawi¹zanie wspó³pracy z wieloma s³upskimi insty-
tucjami i firmami sprawi³o, ¿e prace laureatów szkolne-
go konkursu literackiego �Za to lubiê moj¹ szko³ê� mo-
g³y ukazaæ siê w formie ksi¹¿kowej (ISBN 978-83-
931801-0-3). Sta³o siê to �ród³em wielkiej rado�ci nie
tylko dla nas � organizatorów, ale przede wszystkim dla
autorów opublikowanych tekstów. Dziêki temu wielu
spo�ród nich uwierzy³o w swoje umiejêtno�ci i wziê³o
udzia³ w konkursach literackich o szerszym zasiêgu.

W naszych poczynaniach istotn¹ rolê odgrywa
tak¿e edukacja kulturalna. W tym celu opracowa³y-
�my i wdro¿y³y�my �Plan edukacji kulturalnej dzie-
ci i m³odzie¿y�. Zak³ada on systematyczny udzia³
uczniów klas 4-6 w warsztatach teatralnych i filmowych.
Realizuj¹c jego za³o¿enia, dbamy o to, by dzieci regular-
nie odwiedza³y teatr, kino i filharmoniê. Jeste�my prze-
konane, i¿ w ten sposób wp³ywamy na rozwój ich wy-
obra�ni i uwra¿liwiamy na piêkno ojczystej mowy.
Obejrzane spektakle i filmy s¹ czêsto inspiracj¹ do dys-
kusji, wymiany pogl¹dów i wyra¿ania w³asnych opinii.
Dziêki temu uczniowie staj¹ siê �wiadomymi odbiorca-
mi sztuki oraz czerpi¹ wzorce do dalszych dzia³añ arty-
stycznych, czego efektem s¹ ich nagrody w konkursach
teatralnych i recytatorskich.

Warto nadmieniæ, i¿ pozostawiamy uczniom ca³ko-
wit¹ swobodê wyboru konkursów, w których bêd¹
uczestniczyli � ka¿dy mo¿e wybraæ to, co go interesuje
i w czym czuje siê dobry, a udzia³ w konkursie nie jest
uzale¿niony od oceny z przedmiotu.

W efekcie podejmowanych przez nas dzia³añ na
przestrzeni wielu lat uczniowie SP 10 plasowali siê
na czo³owych miejscach w konkurach ró¿nej rangi.
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Byli oni laureatami i finalistami Wojewódzkiego Kon-
kursu Jêzyka Polskiego, Wojewódzkiego Konkursu In-
terdyscyplinarnego Jêzyka Polskiego z Histori¹, ogólno-
polskich oraz rejonowych konkursów przedmiotowych,
a tak¿e zdobywali laury w miêdzynarodowych, ogólno-
polskich i wojewódzkich konkursach literackich i recy-
tatorskich.

Podkre�liæ nale¿y, ¿e osi¹gniêcia naszych wycho-
wanków nie by³yby mo¿liwe bez ich pracy i wytrwa³o-
�ci, a tak¿e bez wsparcia i motywowania ze strony naj-
bli¿szych. Uwa¿amy, ¿e tylko po³¹czenie tych trzech
elementów � zaanga¿owania nauczycieli, przychylno�ci
rodziców, a przede wszystkim zdolno�ci, determinacji
i ambicji dzieci � jest gwarantem sukcesów, które tak
czêsto s¹ udzia³em uczniów naszej szko³y. ö

Beata Ko³akowska, Romana Komisaruk
SP nr 10 im. Polonii w S³upsku

Osi¹gniêcia uczniów klas 4-6 w miêdzynarodowych
i ogólnopolskich konkursach polonistycznych w ro-
ku szkolnym 2012/2013:

Æ XXIX Miêdzynarodowy Konkurs Literackiej
Twórczo�ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej �
laureatka, wyró¿nienie

Æ Ogólnopolski Konkurs Ojczyzny Polszczyzny �
finalistka

Æ �Z poprawn¹ polszczyzn¹ na co dzieñ� � dwie fina-
listki

Æ �Z ortografi¹ na co dzieñ� � dwie finalistki, wyró¿-
nienie

Æ �Olimpus� � sesja zimowa � troje laureatów
Æ �Edi � Pingwin� � wyró¿nienie
Æ �Edi � Panda� � laureatka, trzy wyró¿nienia
Æ �Fraszka� � trzy wyró¿nienia
Æ �Stypendiada � I Ty b¹d� czytelny� � dwa wyró¿-

nienia

Martyna Sadowska - Laureatka,  SP nr 10 w S³upsku, klasa 4

Niesprawiedliwo�æ
Fragment
(...) Nagle spostrzeg³am dziwn¹ sytuacjê. Obok �mietników, które ustawione s¹ ko³o szko³y, krêci³a

siê starsza kobieta. By³a ³adnie ubrana � w jasn¹ garsonkê i s³omkowy kapelusz. W rêce trzyma³¹ rekla-
mówkê, do której w³ada³a butelki. Obok niej sta³o troje ludzi w podobnym wieku, u�miechali siê kpi¹co.
Nie rozumia³am, co siê dzieje, wiêc spyta³am:

- Mamo, dlaczego ta pani grzebie w �mietniku?
- Nie wiem, córeczko, byæ mo¿e nie ma na chleb � odpowiedzia³a wzruszona mama.
- To nie mo¿e i�æ do sklepu i sobie kupiæ? � wci¹¿ pyta³am naiwnie.
- Widzisz, córeñko, takie dzi� s¹ czasy. Jedni ludzie maj¹ nadmiar pieniêdzy, a inni musz¹ szukaæ po

�mietnikach, ¿eby prze¿yæ z dnia na dzieñ.
Minê³y�my wszystkich w milczeniu i skierowa³y�my siê do samochodu. Po wej�ciu do auta zapyta³am:
- Mamo, mo¿e damy tej Pani pieni¹dze?
- Sprawdzê, czy mam jakie� w portfelu � powiedzia³a mama.
- Mam dwadzie�cia z³otych. Us³ysza³am.
- Ty tu zostañ, a ja pójdê ofiarowaæ je tej pani.
Zosta³am w samochodzie i obserwowa³am, co zrobi moja mama.
Gdy starsza kobieta oddali³a siê od �tamtych� ludzi, mama podesz³a do nich i wrêczy³a jej pieni¹dze.

Rozmawia³y cichutko. Pó�niej widzia³am u�cisk d³oni, przytulenie i ³zy wzruszenia.
Po chwili mama wsiad³a do samochodu. Przywita³am j¹ oklaskami. Opowiedzia³a mi o rozmowie z t¹

starsz¹ pani¹. Niedawno zmar³ jej m¹¿, dzieci mieszkaj¹ daleko, a ona zosta³a sama i bardzo ciê¿ko jej siê
wiedzie. Nie starcza jej na codzienne zakupy, wiêc sprzedaje butelki, aby móc jako� egzystowaæ. Niezna-
joma kobieta powiedzia³a mamie na koniec, ¿e bêdzie siê za nas modliæ.

�Poprowad� mnie przez zielone ogrody�. Wybór wierszy i opowiadañ z XXIX Konkursu
Literackiej Twórczo�ci Dzieci i M³odzie¿y Gimnazjalnej, S³upsk 2013, s. 162


