
 

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY  

„WOKÓŁ STEFANA ŻEROMSKIEGO”  

DLA UCZNIÓW KL. IV-VIII SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

 

 

 



 

REGULAMIN 

 
Uczestnictwo: Do udziału w Projekcie zapraszamy uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych, przede wszystkim z terenu województwa świętokrzyskiego, 

których Patronem jest Stefan Żeromski. 

Cele Projektu: 

Cel główny:  

- popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego 

Cele szczegółowe: 

- promocja regionu, 

- rozwijanie zainteresowao czytelniczych, 

- pobudzanie aktywności twórczej uczniów, 

- integracja społeczności uczniowskiej, 

- rozwijanie kreatywności i postaw twórczych, 

- poszerzanie wiedzy o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. 

 

Zasady i przebieg Projektu: 

1. Uczniowie pod opieką swoich nauczycieli raz w miesiącu wykonują 

wskazane zadanie. 

2. Uzyskane efekty prezentują poprzez zamieszczenie fotorelacji lub 

prezentacji na stronie Fb Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w 

Strawczynie lub przesyłają drogą e-mail na adres: sp_strawczyn@onet.pl  

do ostatniego dnia każdego miesiąca. 

3. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną, szkoły mogą dołączyd do 

Projektu w dowolnym czasie. 

4. Zadania mogą byd wykonywane przez uczniów indywidualnie, w parach 

lub grupach wyznaczonych przez danego nauczyciela. 

mailto:sp_strawczyn@onet.pl


5. Przesłane prace należy opisad tylko nazwą szkoły i klasy, która pracę 

wykonała. 

6. Dla szkół, które przyłączą się do Projektu, udział w nim jest całkowicie 

dobrowolny i bezpłatny. Wskazane zadania nie są zadaniami 

konkursowymi. Za udział w Projekcie szkoły otrzymają podziękowania i 

dyplomy drogą mailową.  

7. Projekt ma charakter edukacyjny. Jego celem jest ocena stopnia 

zainteresowania twórczością Stefana Żeromskiego a także 

zaangażowania i wykonania wyznaczonego zadania. 

8. Przesłanie prac jest jednoznacznym zgłoszeniem szkoły do Projektu. 

9. Dostarczone prace pozostają do dyspozycji organizatora. 

 

Zadania do wykonania w ramach Projektu: 

1. Kartka urodzinowa dla pisarza - październik  

2. Prezentacja multimedialna/fotorelacja o swoim regionie – co warto 

zobaczyd? -listopad  

3. Projekt okładki wybranej książki St. Żeromskiego lub ilustracja do 

wybranego fragmentu prozy – grudzieo  

4. Napisanie krótkiego wiersza, rymowanki o St. Żeromskim – styczeo  

5. Portret pisarza - luty  

6. Prezentacja multimedialna/fotorelacja o życiu i twórczości St. 

Żeromskiego - (tekst zamieszczony w prezentacji przetłumaczony na 

język obcy) - marzec  

7. Komiks do fragmentu prozy Żeromskiego – „Życie Andrzeja Radka w 

komiksie” – kwiecieo  

8. Opowiadanie twórcze: „Jeden dzieo w Gimnazjum Klerykowskim” – maj  

9. Śladami Żeromskiego po regionie. Projekt mapy, broszury z punktami: 

Strawczyn, Ciekoty, Psary, Kielce, z wypisami z biografii – czerwiec  

 

 

 

Zapraszamy! 
  

 

 


