
CO  DWIE  SZKOŁY,  TO  NIE  JEDNA  

 

 

Projekt działań wspólnych SP nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu oraz SP nr 30 w Zabrzu  

przygotowujących uczniów do Sprawdzianu Szóstoklasisty. 
 

 

 

 

 

Celem podejmowanych prac jest poprawa wyników osiągniętych w minionym roku szkolnym 2014/15. Uczniowie pod kierunkiem 

nauczycieli przedmiotów będą doskonalili umiejętności z zakresu: 

- redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej, 

- stosowania wiedzy matematycznej w praktyce zarówno w sytuacjach typowych  jak i nietypowych, 

- rozwijania umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem w języku angielskim,  

-zastosowania odpowiednich funkcji językowych,  

-wzbogacania słownictwa oraz utrwalania wiedzy związanej z kulturą krajów anglojęzycznych. 

  

 

 

 

 

 

 



HARMONOGRAM  ZADAŃ   

W  RAMACH  PROJEKTU  DZIAŁAŃ WSPÓLNYCH SP30 I SP28 W ZABRZU 

 

Zadania 

 

LISTOPAD 

 

GRUDZIEŃ 

 

STYCZEŃ 

 

LUTY 

 

MARZEC 
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Kl. IV - VI 

Dyktando międzyszkolne – 

uczniowie przygotowują 

samodzielnie teksty w 

oparciu o wyrażenia i 

zwroty przygotowane 

przez nauczycieli. 

Najlepszymi wymieniamy 

się między szkołami. 

Uczniowie klas IV- VI 

piszą najlepsze dyktando 

ułożone przez uczniów 

sąsiedniej szkoły...  

Kl. VI 

Redagowanie zaproszenia, 

ogłoszenia na Dzień Anioła. 

Redagowanie ogłoszenia o 

kiermaszu świątecznym. 

Redagowanie listu 

prywatnego do kolegi lub 

koleżanki z SP nr28 / SP nr 30 

o tematyce świątecznej. 

KL. VI 

Znajomość trzech 

wybranych  legend – 

redagowanie opowiadania,  

planu ogólnego i 

szczegółowego wydarzeń, 

samodzielne redagowanie 

legend o Zabrzu. 
Konkurs ze znajomości legend 
zabrzańskich. 

KL. VI 

Życzenia poczty 

walentynkowej. 

KL. VI 

Konkurs czytania ze 

zrozumieniem – etap 

szkolny i międzyszkolny; 

redagowanie przepisów i 

instrukcji – 

wewnątrzszkolnie. 
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Konkurs czytania ze 

zrozumieniem. Temat:  

Święto Dziękczynienia. 

Przygotowują 

nauczyciele SP 28 

 

 

- przywitanie i pożegnanie 

w j. ang. w czasie turnieju 

mikołajkowego, 

- każda szkoła wymyśla 

hasło sportowe. 

 

 

- przygotowanie 

słowniczka o tematyce 

zimowej: sporty zimowe, 

sprzęt, pogoda itp. 

 

- przygotowanie 

walentynek dla drugiej 

szkoły 

 

- każda szkoła 

przygotowuje plakat pt. 

" Wielkanoc w Wielkiej 

Brytanii  



m
a
te

m
a

ty
k

a
, 

 

p
rz

y
ro

d
a

 

in
fo

rm
a
ty

k
a

 

 

 

„Jesienna wyprawa po 

skarby” - zadanie na 

szóstkę. 

Dla kl. 4 i 5 treść 

zadania przygotowują 

nauczyciele SP nr 30, a 

dla  klasy 6  (ze 

szczególnym 

uwzględnieniem skali) -  

nauczyciele SP nr 28. 

 

 

Sportowy Turniej 

Mikołajkowy 

 (kl. 4, 5, 6). 

Konkurencje eliminacyjne 

do  styczniowego „Turnieju 

Matematyczno-

Sportowego” przygotowują 

dla swoich uczniów 

nauczyciele SP nr 28 i SP  

nr 30. 

 

Nauka przez zabawę – 

Turniej Matematyczno-

Sportowy między SP nr 30 

i SP nr 28  (kl. 4, 5, 6). 

Konkurencje przygotowują 

nauczyciele SP nr 28. 

 

Projekt „Ferie w górach - 

zaplanuj wyjazd” (trasa na 

mapie, koszt dojazdu i 

pobytu, ramy czasowe) – 

(kl. 5, 6). 

Projekt przygotowują 

nauczyciele SP nr 30  w 

formie Web Questu 

 

„Oblicz wydatki 

świąteczne” – test (kl.  6) – 

przygotowują nauczyciele 

SP nr 28 
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Przeprowadzenie 

międzyszkolnego 

konkursu plastyczno-  

religijnego: „Każdy 

święty chodzi 

uśmiechnięty!” (SP28 i 

SP30; 

organizator SP28) 

 

 

Wykonanie plansz do 

punktacji w „Turnieju  

Mikołajkowym”. 

 

Udostępnienie 

elementów dekoracji na 

przedstawienie 

jasełkowe. 

 

Przygotowanie plakatu 

i plansz do punktacji w 

Turnieju Matematyczno- 

Sportowym. 

 

Pomoc przy wykonaniu 

strony plastycznej  

kartek z okazji  

walentynek. 

 

Konkurs szkolny na  

najładniejszą pisankę-  

każda szkoła we własnym 

zakresie. 
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Konkurs wiedzy o 

sporcie. 

 

Nauka przez zabawę – 

Turniej Matematyczno-

Sportowy (kl. 4, 5, 6) – 

eliminacje 

wewnątrzszkolne. 

 

Nauka przez zabawę – 

Turniej Matematyczno-

Sportowy (kl. 4, 5, 6). 

 

------------------------- 
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Każdy święty chodzi 

uśmiechnięty – konkurs 

plastyczny klasy I. 

Dyktando – uczniowie  

klas II i III samodzielnie 

przygotowują teksty na 

podstawie słowniczka. 

Temat: Jesień 

Kartka z życzeniami 

świątecznymi 

Klasy I – wykonują kartki, 

forma A 4 

Klasy II i III – wykonują 

kartki i piszą życzenia, 

forma A 5 

Konkurs czytania ze 

zrozumieniem 

 

Poczta walentynowa, 

czerwone serduszka z 

życzeniami- wymiana 

Konkurs matematyczny – 

„Mistrz tabliczki” 

mnożenia – klasy II-III 
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Wykonywanie 

śpiewników: każdy 

uczeń przygotowuje na 

kartce A4 dwie kolędy 

komputerowo wskazane 

przez nauczyciela (3 

zwrotki). Z tych kartek 

powstaje śpiewnik. 

Kartki  z kolędami mogą 

być dowolnie ozdobione 

przez uczniów (rysunki, 

naklejki, itp.). Termin 

14-15XI 2015. Skład 

kolęd ustalają 

p.A.Dylewska,                     

p. A. Łukaszek. 

SP 28 i SP 30 

przygotowują po 50 

śpiewników. 

 Termin kolędowania 

21.12.2015 godz. 16:30 

- 18:00 w SP30, 

22.12.2015 godz. 16:30 

– 18:00 w SP 28. 

Klasy teatralne SP 28 

przygotowują jasełka-  

p. A. Leśniak, a 

uczniowie SP 30 

krótką  

etiudę zimową-

A.Brandys. 

    



 

 


