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Szkoła Podstawowa w Bodzyniewie - skrócona historia

Nasi najmłodsi -
Biedronki i Pszczółki

Pierwsze plany budowy szkoły zrodziły się
w 1955 roku. Szkołę zbudowano w 1964
roku jako Pomnik Tysiąclecia. Jej otwarcie
nastąpiło w listopadzie 1964 roku.
Dyrektorami placówki byli kolejno 
mgr Zbigniew Grzegorczyk, 
mgr Wanda Browarna, mgr Grażyna
Zborowska. Obecnie funkcję dyrektora
pełni mgr Małgorzata Kardasz. W 2005
roku szkole nadano imię gen. Dezyderego
Chłapowskiego. Szkoła przez lata
zmieniała swoje oblicze, rozbudowała się.
W 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
nowej, pięknej i dużej sali gimnastycznej.
Obecnie czekamy na budowę orlika -
zwycięskiego projektu w Budżecie
Obywatelskim.

W naszej szkole prowadzimy dwa oddziały
przedszkolne. Grupa dzieci młodszych to
Biedronki. Starsze maluchy to Pszczółki.
Dzieci pod okiem swoim pań uczą się,
bawią i rozwijają. Dzieci biorą udział w
licznych zajęciach praktycznych. Przez
zabawę uczą się zasad zdrowego
odżywiania, poznają zasady ruchu
drogowego. W skład zajęć dydaktycznych
wchodzą też zajęcia z j. angielskiego.
Dzieci objęte są opieką logopedy. Na
zajęcia zapraszani są różni goście, co
wzbogaca ofertę dydaktyczną. Oczywiście
nie brak też czasu na dobrą zabawę.
Myślę, że uśmiechy naszych
najmłodszych mówią same za siebie.
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Szkolne koła zainteresowań -  mamy moc

Kółko Małego Dziennikarza

Zajęcia dziennikarskie odbywają się
w każdy czwartek na 7 lekcji. Za
każdym razem  piszemy o czymś
innym. Na pierwszej lekcji każdy z
nas wybrał inny temat, który
najbardziej go interesuje i ciekawi.
Spotkaliśmy się też z
dziennikarzem z jednej ze
śremskich gazet. Byliśmy także w
Radiu Emaus i dowiedzieliśmy się
wielu ciekawych informacji o
audycjach radiowych. Zajęcia
prowadzi p. Agnieszka Kwiręg

Szkolny Klub
Wolontariatu

W naszej szkole od początku roku
działa WOLONTARIAT. 
W ostatnich dniach
zorganizowaliśmy pro ekologiczny
happening.
Nasz przemarsz miał na celu
uświadomienie ludziom, aby nie
palili śmieci.
W grudniu byliśmy też w DPS-ie w
Śremie, w którym odegraliśmy
jasełka przygotowane przez
uczniów naszej szkoły. W lutym
zorganizowaliśmy akcję ,,POMOC
DLA KASI” - naszej absolwentki,
która  została poszkodowana w
wypadku samochodowym. Kołem
wolontariatu opiekują się panie
Bożena Nowacka i Krystyna Mizia.
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ZAJĘCIA
MUZYCZNE

SKS-y w 
Bodzyniewie

Samorząd uczniowski w naszej
szkole

Na lekcjach sportowych w
Bodzyniewie uczniowie miło 
spędzają czas grając w różne
dyscypliny sportu np.: piłkę nożną,
piłkę ręczną, siatkówkę. Za
każdym razem uczą się czegoś
nowego. Zajęcia rozpoczęły się na
początku roku i odbywają się w
dwu grupach - osobno dla
dziewcząt i chłopców. Po
treningach możemy sprawdzić
swoje siły w turniejach
międzyszkolnych. Mimo iż nie
zawsze odnosimy sukcesy, to
cieszymy się, że możemy się
rozwijać. Najważniejsza jest dobra
zabawa i gra fair play.

Na siódmej godzinie lekcyjnej w
naszej szkole 
odbywają się dodatkowe zajęcia
muzyczne.
Na zajęciach śpiewamy rożnego
rodzaju piosenki, które później
wykonujmy na konkursach
muzycznych. Nasza grupa liczy 8
osób. Opiekunem naszej grupy jest
pan Tomasz Walewski. Jest on
naszym ulubionym nauczycielem.
Na zajęciach jest bardzo wesoło.
Lubimy bardzo te zajęcia. Poza
śpiewem uczymy się też gry na
flażolecie. Bardzo nas cieszy
wspólne muzykowanie. Liczymy,
że uda nam się stworzyć zgrany
zespół.

U nas w szkole
prężnie działa
samorząd
uczniowski.
Dzieci pod
opieką p. Olgi
Genderki -
Plackowskiej
przygotowują
szkolne
uroczystości.
Samorząd
organizuje też
konkursy,
włącza się w
pomoc
charytatywną.
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Projekty edukacyjne realizowane w naszej szkole
w roku szkolnym 2017/2018

Kółko
historyczne

W naszej szkole istnieje od lat
kółko historyczne. Miłośnicy historii
spotykają się raz w tygodniu na
zajęciach z 
p. Bożeną Nowacką. Dzieci
analizują różne teksty o tematyce
historycznej i przygotowują różnego
rodzaju przedstawienia. Ich
inscenizacje różnych wydarzeń są
swojego rodzaju żywą lekcją historii
dla całej szkoły. Zajęcia to również
możliwość przygotowania uczniów
do wszelkich konkursów. W tym
roku praca naszych małych
miłośników historii była niezwykle
owocna -Grzegorz Mańczak wygrał
konkurs Sławni Wielkopolanie, a
Oliwier Browarny zajął w tym
konkursie II miejsce.

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole realizowany jest projekt edukacyjny przy współpracy ze Szkołą
językową Leader School. W ramach tego projektu nasi uczniowie mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia z
matematyki, przyrody i j.angielskiego. Zajęcia skierowane są zarówno do tych dzieci z dużymi zdolnościami, jak i
do tych, które potrzebują dodatkowego wsparcia. Dzięki uczestnictwu w tym projekcie uzyskaliśmy szereg
pomocy dydaktycznych, które wzbogacają proces edukacyjny w naszej placówce.
Kolejnym z realizowanych w tym roku projektów jest Cyfrowobezpieczni. Te zajęcia mają uczyć dzieci
bezpieczeństwa w internecie. W rach tego projektu odbyły się warsztaty z naszymi uczniami. Przeprowadziliśmy
też szkolenie dla rodziców z bezpieczeństwa w sieci
Teraz w naszej szkole zaczyna się cykl warsztatów. dla dzieci z klas 1-4 - Koder Junior. Uczniowie będą się
uczyć kodowania. W tym celu odbędą cykl 10 zajęć prowadzonych przez przeszkoloną kadrę z naszej szkoły, 4
lekcje ze specjalistą z zewnątrz. Dzieci pojadą też do Poznania, gdzie będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu
kodowania.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to projekt, w ramach którego każda z klas w tym roku odbyła
warsztaty związane z czytelnictwem. Dzięki temu projektowi znacznie rozbudował się księgozbiór szkolnej
biblioteki.
Projekt Let's talk to zajęcia z j.angielskiego przeznaczone dla rodziców z naszej szkoły. Mają one pomóc
rodzicom w zdobywaniu kompetencji językowych dzięki którym pomogą w nauce dzieciom.
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