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„Zimopsoty” czyli ferie w MDK
Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29
Listopada 102 w Krakowie co roku prowadzi dla dzieci zajęcia w ramach akcji „Zima
w Mieście” i „Lato w Mieście”. Są to zajęcia
mające na celu zapewnienie uczestnikom
atrakcyjnych zabaw, warsztatów, wyjść
i wycieczek podczas dni wolnych od zajęć
szkolnych. Uczestnicy mają okazję aktywnie spędzić czas w grupie rówieśniczej. Tegoroczne ferie w MDK pod nazwą „Zimopsoty” przebiegały w trzech formach.
Dzieci w wieku szkolnym spotykały się
w budynku Gimnazjum nr 9 przy ul. Kazimierza Odnowiciela 2, gdzie brały udział
w zajęciach plastycznych, sportowych i integracyjnych. Podczas animacji z kolorową
chustą, czy cyrkowymi talerzami śmiechu
było co niemiara. Rywalizacja sportowa albo
zawody na xboxie kończyły się wręczeniem
nagród. Przeżyte emocje podczas wizyty
w Tauron Arenie, kinie Mikro, czy Filharmonii przelewano na papier tworząc wspaniałe prace plastyczne. Wielkim powodzeniem cieszyło się również robienie makiet.
Straż Miejska uczyła prawidłowych zachowań na drodze. Mimo panującego smogu,
złej pogody dzieci chętnie uczestniczyły
w zajęciach i cieszyły się z możliwości
wspólnej zabawy.
Młodzież miała możliwość uczestniczenia w interdyscyplinarnych warsztatach łączących w sobie zagadnienia teatralne, plastyczne i taneczne. Warsztaty pt. „Rozmowa
sztuką” były próbą przeniesienia w świat
sceny problemów współczesnej młodzieży.
Nauczenia młodych ludzi przekładania swo-

ich spostrzeżeń na język wyrazu artystycznego. Zaznajomienie ich z podstawowymi
elementami pracy teatralnej połączonej
z elementami ruchu i tańca. Wskazanie różnorodnych technik plastycznych w pracy
nad scenografią, rekwizytem i kostiumem.
W efekcie tygodniowej pracy na sali teatralnej w budynku przy al. 29 Listopada 100
powstały mini etiudy teatralne.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 95
skorzystały z zajęć dla grup zorganizowanych pt. „Ułańska fantazja” realizowanych
w ramach cyklu „Tradycja z nutą i kolorem”.
Uczestniczyły w interaktywnym spotkaniu poświęconemu historii ułanów w Polsce. Poznali umundurowanie tej formacji
w okresie Księstwa Warszawskiego wraz
z kolorystyką pułków oraz jej uzbrojeniem,
śpiewali piosenkę „Hej, hej ułani”, podziwiali
prace Juliusza i Wojciecha Kossaków, wzięli
udział w zainscenizowanej szarży. Wyjaśnione zostało znaczenie pojęcia „ułańska
fantazja”.
Ferie w MDK przeznaczone były dla
różnych grup dzieci i młodzieży. Miały wymiar nie tylko profilaktyczny, organizujący
uczniom czas podczas ferii, ale także dydaktyczny i integracyjny. Zawartych zostało
wiele nowych znajomości, odkrywano w sobie pasje twórcze, kształtowano wyobraźnię, uczono się współpracy w grupie.

Zajęcia w Muzeum Etnograficznym.
Fot. Fundacja Oświatowa im. ks. St. Konarskiego

Uczniowie szkół gimnazjalnych natomiast, którzy dość licznie odwiedzili w tym
dniu Zespół Szkół, uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli
z florystyki, organizacji reklamy, fryzjerstwa,
architektury krajobrazu oraz języka angielskiego zawodowego. Wszystkie warsztaty
cieszyły się dużym zainteresowaniem, dając gimnazjalistom możliwość spróbowania
swoich sił pod okiem starszych kolegów. W
sumie w warsztatach uczestniczyło około
120 gimnazjalistów oraz uczniowie prawie
wszystkich klas ZSIŚiM.

W dniach 6 do 10 lutego w Liceum
Pijarów odbywały się „Ferie w mieście”
przygotowane już po raz osiemnasty
przez Fundację Oświatową im. ks. St. Konarskiego i Grupę Wolontariatu.
Poniedziałek, pierwszy dzień, najbardziej intensywny ze wszystkich. Dzień
integracji i wspólnej zabawy na terenie
szkoły, która tego dnia była wypełniona
bohaterami z bajek. Dzieciaki razem ze
swoimi animatorami mieli misję, aby pomóc wrócić postaciom do ich światów.
Wzięli udział w grze terenowej i przygotowaniu przedstawienia teatralnego.
We wtorek czekała nas podróż. I to
nie byle czym! Z samego rana całą grupą dotarliśmy na dworzec, gdzie czekał
na nas pociąg, który zawiózł nas do Kopalni Soli w Wieliczce. Podczas podróży jedna
z naszych dziewczyn została księżniczką,
a dwóch chłopców rozpoczęło pracę
w kopalni.
W środę najmłodsi trafili do Muzeum
Etnograficznego, a starsi dotarli do Muzeum Inżynierii Miejskiej, gdzie mogli podziwiać, a nawet sami wykonać eksperymenty chemiczne.
Czwartek to kolejny dzień warsztatów w Muzeum Lotnictwa, gdzie dzieciaki
składały modele samolotów. W te dni nie
zabrakło również piłki nożnej, zabaw integracyjnych i tańców.
I zbyt szybko nadszedł ostatni dzień.
Tak radosny, a jednocześnie smutny, bo
wiedzieliśmy, że ferie nieuchronnie dobiegają końca. Tego dnia świętowaliśmy
na kręgielni, a po powrocie mogliśmy obejrzeć filmy z naszych poniedziałkowych
przedstawień. A na koniec uroczyste zakończenie i rozdanie nagród. Ogrom braw
i uśmiechów to prawie, jak paliwo, które
wystarczy nam na najbliższe tygodnie nauki.
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Zawodowe Mikołajki

Fot. ZSIŚiM
9 grudnia 2016 r., w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych
– „Odkryj swój talent!”, czyli nowej inicjatywy Komisji Europejskiej - w Zespole Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 odbyły się Zawodowe Mikołajki. Wydarzenie to miało na celu
promocję szkolnictwa zawodowego oraz
prezentację konkretnych zawodów nauczanych w Szkole.
Uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii
Środowiska i Melioracji mieli okazję wziąć
udział w wykładach, panelach dyskusyjnych i pokazach dotyczących innowacji
i ciekawostek z różnych dziedzin (np. energetyki odnawialnej, architektury krajobrazu,
ogrodnictwa, fryzjerstwa i przedsiębiorczości).

Pełnoletnie
„Ferie w mieście”
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