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SPRAWOZDANIE 
 

W roku szkolnym 2010/11 w ramach przedmiotu technika, plastyka i informatyka 
został zrealizowany projekt „Wypadki na drodze”. 

 W projekcie wzięli uczniowie wszystkich klas naszej szkoły; łącznie ponad 260 osób.  

 W ramach projektu zostało przeprowadzonych 5 konkursów, w których wyłoniono 
zwycięzców: 

1. Konkurs plastyczny dla klas I – III – pt. „Bądź widoczny na drodze – unikniesz 
wypadku!”: 

I miejsce – Weronika Kierecka   kl. I e 

II miejsce – Julia Żurawska   kl. III e 

III miejsce – Piotr Ignasiak   kl. I d 

2. Konkurs plastyczny dla klas IV i V – „Rolki – bezpieczeństwo i frajda”: 

 I miejsce – Marta Przybylska   kl. V d 

II miejsce – Marianna Chołuj   kl. V d 

III miejsce – Patrycja Dragon   kl. V d 

3. Konkurs dla klas IV z wychowania komunikacyjnego, pt. „Bezpieczny rowerzysta i jego 
rower”: 

I miejsce – Gabriela Kowacka   kl. IV e 

II miejsce – Oliwia Wawrzyniak   kl. IV e 

III miejsce – Jacek Ignasiak   kl. IV d 

4. Konkurs dla klas IV i V – „Znam przepisy ruchu drogowego”. Na poziomie klas V 
zwyciężyły trzyosobowe drużyny: 

I miejsce – drużyna klasy V a – Klaudia Wojciechowska, Piotr Perlikowski i Adrian 
Kurek, 

II miejsce – drużyna klasy V c – Adrianna Szczecińska, Jakub Kasprzyk i Adam 
Waszak, 

II miejsce – drużyna klasy V f – Dawid Michniewski, Michał Kulczak, Ernest 
Tadeusz, 

III miejsce – drużyna klasy V b – Nikodem Kluczyński, Filip Kwiatek i Jakub Pera 

Na poziomie klas IV: 

I miejsce – Dominika Szymańska   kl. IV b 

II miejsce – Marta Maćkowiak   kl. IV c 



III miejsce – Oliwia Kubczak   kl. IV b 

III miejsce – Maciej Świtek   kl. IV e 

5. Konkurs informatyczny dla klas V i VI na prezentację multimedialną pt. 
„Transplantacja – jestem za czy przeciw?”.  

I miejsce – Paweł Mordal    kl. VI a 

II miejsce – Julia Kaliszewska   kl. VI e 

III miejsce – Julia Graczyk    kl. VI a. 

 

Na zakończenie projektu została wykonana gazetka ścienna z laureatami oraz 
nagrodzonymi w konkursach pracami.  

 
 

Ponadto został przeprowadzony uroczysty apel, w którym uczestniczył przedstawiciel 
Straży Miejskiej Pan Jakub Chromiński. Podczas tego apelu zostały wręczone dyplomy  
i nagrody wszystkim laureatom, karty rowerowe i kamizelki odblaskowe uczniom klas IV, 
karty motorowerowe uczniom klas VI oraz przedstawiono nagrodzoną prezentację 
multimedialną ucznia klasy VI a – Pawła Mordala. Była ona o tyle interesująca, że ukazywała 
problem transplantacji nie tylko na świecie i w Polsce, ale szczególnie w naszym mieście, a 
właściwie mogę powiedzieć, że w naszej szkole i rodzinie. 

 

   



W ramach mojego projektu uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat przepisów 
ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i prawidłowego zachowania 
się na drodze w każdej sytuacji, także tej szczególnej, w momencie zaistnienia kolizji czy 
wypadku. Myślę, że będą oni pamiętać, aby zawsze udzielić pierwszej pomocy – nawet jeśli 
to będzie wykonanie tak ważnego telefonu do służb ratowniczych. Ponadto, uczniowie 
rozwinęli swoje umiejętności plastyczne i manualne. Udoskonalili swoje umiejętności 
prawidłowej jazdy na rowerze. 

Poruszany przeze mnie problem transplantacji jest szczególnie ważny, bo przecież 
może dotyczyć każdego z nas. Warto więc mówić o nim na co dzień  
w domu, szkole, w zasadzie zawsze i wszędzie. Nigdy bowiem nie wiemy, kiedy dotknie nas 
osobiście. 

 Tak więc uważam, że założone cele projektu zostały w pełni osiągnięte. 

 Wszyscy uczniowie klas IV prawie cały drugi semestr nauki poświęcają na 
przygotowanie się do zdobycia karty rowerowej. Pragnę nadmienić, że bardzo pomocne 
okazało się dla naszego szkolenia wykorzystanie Miasteczka Rowerowego, gdzie mogliśmy 
ćwiczyć praktyczną jazdę na rowerze (a z uczniami klas VI – na motorowerze). 

 Jeszcze raz dziękuję za poparcie mojej akcji, ufundowane dla wszystkich uczniów klas 
IV kamizelki odblaskowe i liczę na dalszą owocną współpracę. 
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