
WYJAZD DO KINA UCZ. KL.I -III I ZWIEDZANIE STRAŻY 

POŻARNEJ 

W NOWYM ROKU SZKOLNYM BĘDZIE 7 WYJAZDÓW w ramach projektu 

SZKOLNA AKADEMIA FILMOWA. 

 2019/2020 

 

DZIECI obejrzały film pt. „Różnimy się” 

„Zestaw filmów animowanych ukazujący młodym ludziom, jak możemy się 

różnić. Bohaterowie tych króciutkich historii przeżywają w codziennej 

wędrówce trudności i lęki. Jednak nikt nie pozostaje bez pomocy, a każda 

Lp. Tytuł  Termin 

środy  

Nauczyciel odpowiedzialny 

1. ZESTAW KRÓTKICH FILMÓW: 
,,RÓŻNIMY SIĘ’’ 

wrzesień p . E. Grześkowiak 

2. ,,ZIELONA SZKOŁA’’, reż. S.van 
Dusseldorp/Holandia/2017/80’ 

październik  p. E. Latanowicz 

3. ,,Jakub, Mimmi i gadające psy’’reż. 
E.Jansons/Łotwa, Polska/2019/70’ 

listopad p. A. Olejniczak 

4. ,,Szybcy i Śnieżni’’ reż. B. 
Godbout/Kanada/2018/89’ 

styczeń p. M. Mieloszyk 

5. ,,Wyspa Niedźwiedzi’’ reż. 
Mattotti/Francja/2018/80’ 

marzec p. A. Olejniczak 

6. ,,Operacja Człowiek w Czerni’’ reż. 
G.Boe/Norwegia/2018/88’ 

kwiecień p. M. Mieloszyk 

7. ,,Niedoparki’’ reż. 
G.Miklínová/Chorwacja, 
Czechy, Polska, 2016/83’ 

maj p. E. Grześkowiak 

 

13.09.2019r. Koordynator projektu klas I -III mgr Elżbieta Grześkowiak 



odmienność jest akceptowana, bo najlepiej patrzyć „sercem”. Czasem 

niewiele wystarczy, by zrozumieć drugą istotę. Trzeba się tylko uważnie 

przyglądać i nie oceniać po pozorach. Filmowy zestaw animacji prezentuje 

wiele postaci, których wspólną cechą jest sposób patrzenia na drugiego: 

z życzliwością i akceptacją. Niesie też ważną prawdę, że każdy jest inny i to 

stanowi ogromną wartość, bo pozwala nam sobie nawzajem wiele dać, 

jesteśmy wtedy sobie potrzebni…” 

 

Po seansie w kinie uczestnicy z wychowawcami udali się do Powiatowej Straży 

Pożarnej, by poznać jej funkcjonowanie, pracą strażaków, zadania realizowane 

przez jednostkę w Jarocinie. Dzieci zwiedzały pomieszczenia, oglądały wozy 

strażackie, sprzęt, miejsce skąd kieruje się pracą na co dzień, przymierzały strój 

strażaka oraz przyglądały się codziennej pracy ludzi wykonujących ten trudny 

i odpowiedzialny zawód. Na zakończenie podziękowały za to, że mogły z bliska 

zobaczyć to miejsce. Wielu deklarowało, że będzie w przyszłości strażakiem.  

Wyjazd koordynowała Elżbieta Grześkowiak Opiekunami były n.lki ew. 

wczesnoszkolnej p. E. Latanowicz, p. M. Mieloszyk i p. A. Olejniczak i rodzic 

 p. I. Werblińska  


