
Szkoła Podstawowa im. 

Szarych Szeregów w 

Płochocinie



W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wycieczce 

integracyjnej. Program obejmował zwiedzanie pałacu 

Radziwiłłów w Nieborowie oraz Żelazowej Woli. Dzieci 

własnoręcznie wykonywały naczynia z gliny w warsztacie 

garncarskim w Bolimowie. Wyjazd zakończył się 

pieczeniem kiełbasek przy ognisku w Granicy. Do 

Płochocina wrócili zmęczeni, ale zadowoleni!

Żelazowa Wola, Nieborów, Bolimów….





Łazienki Królewskie…..

Dnia 11 lutego uczniowie ze Szkoły

Podstawowej im. Szarych Szeregów w

Płochocinie w ramach projektu „Poznaję

świat” finansowanego przez Miasto i Gminę

Ożarów Mazowiecki wzięli udział w

wycieczce do Muzeum mieszczącego się w

Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Celem wycieczki było przygotowanie uczniów

do świadomego, aktywnego i

odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu

kulturalnym i społecznym poprzez poznawanie

polskiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie

wrażliwości estetycznej i podejmowanie przez

dzieci działalności twórczej.



Podczas zwiedzenia letniej rezydencji Stanisława

Augusta, popularnie zwanego Pałacem na Wyspie,

młodzi artyści mieli okazję do uczestniczenia w

lekcji muzealnej dotyczącej życia pałacowego

życia w XVIII wieku. Przez uczniów podziwiane

były wyeksponowane królewskie kolekcje XVII i

XVII-wiecznego malarstwa i rzeźby. Ponadto

miało również miejsce zwiedzanie ekspozycji

„Skarby z Kijowa – Złoty poczet. Królewska

kolekcja medali Stanisława Augusta”, podczas

której uczestnicy mogli podziwiać złote medale

pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego na

Ukrainie.



W pałacowej Sali Balowej uczniowie wzięli udział w

warsztatach plastycznych „Zostań nadwornym artystą”.

Artystyczne zadanie nie było proste. Wykonanie portretu w

stylu klasycystycznym stanowiło wyzwanie nawet dla uczniów

najbardziej uzdolnionych.

Po pomyślnym ukończeniu zadania, uczniowie wraz z

opiekunami przystąpili do zwiedzania Wielkiej Oranżerii,

popularnie zwanej Starą Pomarańczarnią, w której wschodnim

skrzydle znajduje się Teatr Stanisławowski. W jego wnętrzu

uczniowie mieli okazję sprawdzić, jak wywołać burzę na scenie,

przemówić scenicznym szeptem, odnaleźć budkę suflera oraz

wejść za kulisy. W Starej Pomarańczarni dzieci podziwiały

królewską kolekcję rzeźby. Tam też uczniowie wzięli udział w

warsztatach edukacyjnych „Jeden dzień z życia Stanisława

Augusta Poniatowskiego”, których celem było opisanie w

formie kartki z pamiętnika domniemanej osiemnastowiecznej

sytuacji z pałacowego życia codziennego.



Popołudniową porą uczniowie powrócili do

Płochocina i zdali relację ze swojej podróży w

formie gazetki szkolnej wzbogaconej o

zdjęcia i prace wykonane podczas warsztatów.

Młodzi płochocińscy artyści na długo

zapamiętają warszawskie tereny letniej

rezydencji Stanisława Augusta.



Uczniowie biorący udział w projekcie „Poznaję świat –

wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów

Mazowiecki” oraz ich rodzice wyjechali na warsztaty do

Dąbrówna koło Ostródy. Wiemy, że dzisiejsze czasy nie

sprzyjają temu, by rodzina mogła spędzać ze sobą więcej czasu.

Dzieci przebywają dość długo w szkole, ponieważ rodzice

pracują w różnych godzinach.

Warsztaty dały możliwość oderwania się od schematu

życia codziennego. Dorośli stali się na moment dziećmi, a

dzieci pokazały im swój świat – świat radości, zabawy.

Wspólnie spędzone chwile stały się bezcenne.

Udział w warsztatach obejmował: zajęcia z decupagu,

konkurs karaoke, gry i zabawy, zabawę taneczną, spotkania z

psychologami.

Mamy nadzieję, że następny wyjazd będzie równie owocny

w nowe doświadczenia.

Warsztaty Dąbrówno…





Łódź…

W dniach 10-12 maj 2013 roku w ramach projektu

„Poznaję świat – wyrównywanie szans edukacyjnych

w Gminie Ożarów Mazowiecki” odbył się wyjazd

integracyjny dla dzieci i rodziców ze Szkoły

Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie.

Gościliśmy w ośrodku wypoczynkowo-hotelowym

„Prząśniczka” w Łodzi.

Wycieczka obfitowała w różnego rodzaju atrakcje.

Odwiedziliśmy Szkołę Filmową, spacerowaliśmy

parkiem „Źródliska”, prześledziliśmy pracę nad

filmem animowanym w Muzeum Kinematografii.



Zachwyciła nas wystawa multimedialna w

„Muzeum Włókiennictwa”, skansen

architektury drewnianej oraz wnętrza pałacu

Scheiblera. W związku z obchodami „Roku

Juliana Tuwima” przysiedliśmy z nim na

ławeczce przy ulicy Piotrkowskiej.

Przeraził nas huk maszyn tkackich w Muzeum

Fabryki w Manufakturze, dawnej siedzibie

Izraela Poznańskiego. Nie zabrakło chwil na

zabawę przy muzyce i ognisku.





Przedstawienie 

„Dziewczynka z zapałkami”

„ Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne,

że dostrzegasz jego ogrom…”.

Tak śpiewa polski raper Mezo, którego

piosenka była puentą przedstawienia

wystawionego w dniu 21 lutego 2012 r. przez

uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Szarych

Szeregów w Płochocinie. Aktorzy uczęszczający

na moduł poetycko-teatralny realizowany w

ramach unijnego projektu „Poznaję świat”

przygotowali i zagrali w spektaklu pt.

„Dziewczynka z zapałkami”.



Sztuka, oparta na znanej baśni H. CH.

Andersena, porusza te same problemy co

utwór literacki: śmierć osób bliskich, bieda,

bezrobocie. Główna bohaterka–Kasia musi

sprzedawać na ulicy zapałki i inne drobiazgi,

aby w ten sposób pomóc bezrobotnemu ojcu

i młodszemu braciszkowi. Dziewczynka

marzy o butach zimowych, ciepłej kurtce,

szaliku, czapce, rękawiczkach. Z pomocą dla

niej przychodzą kolejno: koleżanka Ania,

nieznajoma kobieta, grupa młodych ludzi-

blokersów, raperzy, dzieci.



Baśń Andersena jest smutną historią o

dziewczynce z zapałkami, zaś nasze przedstawienie

jest pełne optymizmu i wiary w drugiego człowieka.

Nieprzypadkowa jest zbieżność sztuki z rozpoczętą

w szkole ogólnopolską akcją „Warto być dobrym”.

Wartości ukazane w spektaklu-dobro, wzajemna,

bezinteresowna pomoc, życzliwość, piękno

dziecięcego serca, odpowiedzialność za innych są

promowane w kampanii i „ Warto być dobrym”.

Występ wzbogaciły współczesne tańce i muzyka

młodzieżowa, a burzliwe oklaski widowni po zakończeniu

sztuki świadczyły o jej dobrym przyjęciu.




