Wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale

Ważne wiadomości i wzorce postaw

również na licznych wycieczkach.

przekazujemy także w czasie
uroczystości i imprez szkolnych

Uczniowie chętnie biorą udział w organizowanych w szkole
konkursach przedmiotowych lub związanych z ich
zainteresowaniami.

Obchodzimy uroczystości
państwowe.

W gospodarstwie –
dowiedzieliśmy się,
że hodowla zwierząt
jest ciężką pracą.

W ogrodzie
botanicznym we
Wrocławiu poznaliśmy
rzadkie okazy roślin.

Rozwijamy pasje i zainteresowania

Szanujemy przyrodę i
chronimy ją przed
bezmyślnym
niszczeniem przez
innych.

Konkurs – recytujemy
wiersze Brzechwy i
Tuwima – uczniowie klas
I-III.

VII Międzyszkolny
Konkurs Fotograficzny –
II miejsce i wyróżnienie.

Wzięliśmy udział w
spotkanie z leśniczym,
który w barwny sposób
opowiedział nam o
mieszkańcach lasu.
X Międzyszkolny Konkurs
Matematyczno-Przyrodniczy – biorą w
nim udział uczniowie klas III-VI ze
szkoły w Dylakach i PSP nr 2 w Ozimku.

Dbamy o czystość najbliższej
okolicy i chętnie sprzątamy
otaczający nas świat.
Oczyszczalnia
ścieków –
zdobyliśmy
wiedzę o
ochronie
środowiska i
zasobów
wodnych.

Przygotowujemy
przedstawienia z okazji Dnia
Papieskiego i Św. Marcina

Prehistoryczne gady i
historia Ziemi poznana w
czasie wycieczki do
Krasiejowa.

Finalistka etapu
wojewódzkiego
Ogólnopolskiego
Konkursu Losy Żołnierza
i Dzieje Oręża Polskiego.

Stałym punktem w
kalendarzu imprez szkolnych
jest Dzień Strażaka i Dzień
Dziecka.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji na zajęciach
pozalekcyjnych. W szkole działają liczne koła zainteresowań, m.in.:
informatyczne, matematyczne, plastyczne, teatralne, j. angielskiego,
j. niemieckiego, religijne oraz Szkolny Klub Sportowy.

Propagujemy sport i zdrowy, aktywny styl
życia

Integrujemy się ze społecznością lokalną

Uczniowie bardzo chętnie prezentują programy artystyczne dla
społeczności lokalnej

Unihokej – w tej
dyscyplinie
osiągamy duże
sukcesy, lubimy
również grać w piłkę
nożną.

Uczestniczą w dożynkach
wiejskich tworząc kolorowy
korowód i przygotowując
przedstawienie.

Dzień sportu –
wszyscy uczniowie
chętnie biorą udział w
różnych konkurencjach i
zdobywają medale.

Każdego roku z
okazji Dnia
Matki
uczniowie
przygotowują
występ.

pspdylaki@op.pl

W okresie
przedświątecznym
organizujemy dla
mieszkańców Dylak i
Biestrzynnika Świąteczny

„Śniadanie daje
moc” – smacznie i
zdrowo.

Szkoła
uczestniczy w
programach –
„Szklanka mleka”,
„Owoce w
szkole”, ”Trzymaj
formę” .

Kiermasz Bożonarodzeniowy. W
czasie tego wieczoru uczniowie
prezentują jasełka, kolędy i
pastorałki. Można również kupić
piękne ozdoby świąteczne
wykonane przez uczniów i ich
rodziców.

MAŁA SZKOŁA
WIELKICH MOŻLIWOŚCI
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Nasi uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych, dzięki czemu uczą
się wrażliwości na potrzeby innych oraz empatii. Samorząd szkolny
zorganizował w tym roku zbiórkę darów dla Domu Dziecka w Turawie
oraz pomoc dla dzieci przebywających w hospicjum w Ozimku.
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e-Twinning
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We współpracy z różnymi krajami realizujemy projekty: Rok w szkole,
Tradycje świąt Bożego Narodzenia, Bożonarodzeniowa Choinka,
Matematyczne zwierzaki.
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