
Koło naukowe Pasjonaci nauki  

przy Publicznej Szkole Podstawowej 

 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzezawie. 

 

Sprawozdanie z realizacji  bloku zajęć o Kazimierzu Prószyńskim 

 w konkursie „Być jak Ignacy”. 

26 lutego -25 marca 2018r. 

 

Cele przewidziane do realizacji: 

1. Zapoznanie uczestników koła naukowego z sylwetką, życiem i osiągnięciami 

Kazimierza Prószyńskiego. 

 Sposoby realizacji: 

 Warsztaty w Krakowskiej Szkole Filmowej 

 Zajęcia przeprowadzone według scenariuszy konkursowych 

 Doświadczenia, które mogliśmy zobaczyć i wykonać podczas FIZYK ON-

u w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie 

2. Prezentacja sylwetki i dokonań Kazimierza Prószyńskiego na forum szkoły. 

 Sposoby realizacji: 

 Inscenizacja dotycząca życia K. Prószyńskiego zaprezentowana dla 

społeczności szkolnej 

 Gazetka umieszczona na korytarzu szkolnym 

3. Zaznajomienie społeczności gminnej z działalnością koła naukowego 

 Sposoby realizacji: 

 Notka umieszczona na stronie szkoły: www.psp.rzezawa.pl 

Opis działań 

 Warsztaty w Krakowskiej Szkole filmowej 

Na warsztaty filmowe pojechaliśmy w marcu. Rodzaje planu filmowego, obsługa kamery, 

montaż scenek to tylko niektóre elementy bardzo bogatego programu ćwiczeń. Wszyscy 

spróbowali swoich sił podczas produkcji krótkiego filmiku do którego scenariusz został 

napisany oczywiście przez członków naszego koła. Zajęcia ogromnie się wszystkim podobały.  

 

 Wyjazd na FizykOn do V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie 

Podczas tego wydarzenia, które odbyło się 12 lutego mieliśmy szansę zobaczyć 

doświadczenia z wszystkich działów fizyki, posłuchać wykładów oraz wziąć udział w 

konkursie fizycznym. 

 

 Zajęcia w klasie 

Zgodnie z załączonymi scenariuszami wykonaliśmy wszystkie ćwiczenia, zabawy, gry i 

doświadczenia, niektóre trochę modyfikując i dostosowując do naszych możliwości. Wszyscy 

świetnie się przy tym bawiliśmy. Dominik Smoleń i Mateusz Rudnik własnoręcznie wykonali 

koło Newtona, dzięki któremu mogliśmy zaobserwować mieszanie się barw. 

 

http://www.psp.rzezawa.pl/


 Inscenizacja 

Aby przybliżyć postać Kazimierza Prószyńskiego szkolnej społeczności społeczności 

postanowiliśmy przygotować inscenizację według autorskiego scenariusza opiekuna koła. 

Uczniowie znakomicie opanowali role i spektakl bardzo się wszystkim podobał. 

Przedstawienie odbyło się 20.03.2018r 

 

 Gazetka 

Wykonaliśmy gazetkę, która została umieszczona na szkolnym korytarzu. 

Wykorzystaliśmy niektóre materiały konkursowe dostarczone do szkoły oraz własne prace 

wykonane podczas zajęć. 

 

 

 

Jolanta Sulma 

opiekun koła Pasjonaci nauki 


