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Jak realizujemy projekt „Q Dorosłości”  
w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej? 

 
Projekt „Q Dorosłości” obejmuje swoim programem zajęcia koła 
plastycznego dla uczniów  klasy III szkoły podstawowej. Zajęcia 
prowadzone są raz w miesiącu. Uczniowie mają moŜliwość rozwijania 
swoich zdolności artystycznych i odkrywania przyjemności z pracy 
twórczej. Głównym celem zajęć jest wspieranie rozwoju  
i wyrównywanie szans edukacyjnych u dzieci w młodszym wieku 
szkolnym, a takŜe integracja ich ze sobą oraz ze środowiskiem 
lokalnym. Udział dzieci w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. 
Uczniowie korzystają z zakupionych pomocy i materiałów plastycznych 
oraz posiłków w ramach projektu. Mają moŜliwość udziału w wielu 
konkursach na szczeblu gminnym i wojewódzkim. Zdobywają tam 
liczne wyróŜnienia i nagrody. Uczniowie wzięli udział w Wojewódzkim 
Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Święty Hubert wzorem 
współczesnego ekologa” organizowanym przez ZS w Pogwizdowie 
Nowym przy współpracy Polskiego Związku Łowieckiego . Zadaniem 
dzieci było wykonanie prac w formacie A3 na temat „Zwierzęta wodno- 
lądowe naszych lasów”. Wykonanie prac poprzedziło zwiedzenie 
pięknej wystawy przygotowanej z okazji 130-lecia Związku 
Łowieckiego „Szarak” oraz wysłuchanie prelekcji wygłoszonej przez 
pasjonatów łowiectwa. Uczniowie mieli moŜliwość obejrzenia 
niektórych zwierząt,  które juŜ wyginęły wskutek działalności człowieka 
i degradacji środowiska naturalnego. Praca dzieci na zajęciach poparta 
była takŜe poznaniem środowiska Ŝycia wybranego zwierzęcia wodno- 
lądowego za pomocą zdjęć i opisów w encyklopedii „Przyroda polska”  
i materiałów przygotowanych przez nauczyciela. Uczeń Michał Jaskuła 
zdobył wyróŜnienie w tym konkursie. Wraz z wychowawczynią uczeń 
pojechał na piękną uroczystość rozstrzygnięcia konkursu i odebrał 
nagrodę. Było to wielki przeŜycie dla ucznia, radość i satysfakcja dla 
opiekuna oraz motywacja dla pozostałych, Ŝe warto brać udział  
w zajęciach. Kolejnym osiągnięciem dzieci jest udział w Wojewódzkim 
Konkursie organizowanym przez Polskie Centrum Origami pod hasłem  
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„Na gałązce choinkowej”. Uczniowie wykonali piękne, bogate  
w szczegóły i kolorowe prace techniką orgiami z koła. Zdolności dzieci 
zostały dostrzeŜone  i uczennica Julia NaboŜna otrzymała wyróŜnienie. 
Wystawa pokonkursowa prac i rozstrzygnięcie konkursu były dla 
dziecka okazją do radości i satysfakcji.  Praca twórcza daje uczniom 
duŜo radości, zadowolenia i pozwala w sposób czynny i aktywny 
zagospodarować wolny czas po zajęciach lekcyjnych. Tworzenie prac 
relaksuje i wycisza dziecko. Podczas zajęć koła uczniowie mogą 
realizować swoje własne pomysły na prace plastyczne. Uczą się równieŜ 
nowych technik, organizacji stanowiska pracy, oszczędnego 
gospodarowania materiałem, relacji i współpracy w grupie koleŜeńskiej, 
miło spędzają czas. Ostatnio uczniowie wykonali kolejne prace 
konkursowe na temat „Rodzina moich marzeń” oraz piękne kartki 
boŜonarodzeniowe na szkolny konkurs plastyczny. 
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