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DLA MIESZKA ŃCÓW GMINY KRAPKOWICE 

JEDNODNIOWE WYJAZDY TURYSTYCZNE NA NARTY 
DO LIPOWYCH ŁA ŹNI (CZECHY) 

„BIAŁE SZALE ŃSTWO” 
 

Terminy:   
24.01.2010 r. (niedziela) 
20.01.2010 r.(sobota) 
03.02.2010 r. (środa) 
10.03.2010 r. (środa) 
13.02.2010 r. (sobota) 
 
 Odpłatność 
20.00zł. – osoba dorosła (wymagany dowód osobisty lub paszport) 
5.00 zł – osoby do 18 roku Ŝycia (wymagany paszport lub tymczasowy dowód osobisty) 
(w tym koszty przejazdu oraz ubezpieczenie) 
Płatność w dniu wyjazdu u kierownika wycieczki w autokarze. 
 
Koszty pozostałe, m.in. wyciągów narciarskich uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 
  
Wyjazdy: 
 godz. 7.30 – parking przy pawilonie handlowym, Oś. XXX-lecia, Krapkowice-Otmęt 
godz. 7.45 -  parking obok  kina (KDK), ul. 1-go Maja w Krapkowicach 
 
 
Zapisy:  UMiG Krapkowice, tel. 77 44 66 822, e- mail: mos.krapkowice@wp.pl    
(imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu kontaktowego) 
Dodatkowe informacje u kierownika wyjazdów: tel. 600 429 287 
 
Terminy zgłoszeń do trzech dni przed wyjazdem. 

 
 

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE WYŁ ĄCZNIE POD OPIEK Ą RODZICÓW  

LUB OSOBY DOROSŁEJ ! 

 

śYCZYMY MIŁYCH WRAśEŃ PODCZAS UPRAWIANIA BIAŁEGO SZALEŃSTWA 

 

URZĄD MIASTA I GMINY 
 W KRAPKOWICACH 

 
 

 ORGANIZUJE W OKRESIE 
FERII ZIMOWYCH 



BIAŁA   ZIMA  2010 
 
 

 Program zimowisk dochodzących 
                  w szkołach podstawowych i gimnazjalnych  

                     gminy Krapkowice 
 

Cele :  
• Opieka i poŜyteczne zagospodarowanie czasu wolnego  

dzieci i młodzieŜy, 
• Rozwijanie  zainteresowań, zdolności i  talentów uczniów, 
• Wzmacnianie i doskonalenie działań wychowawczych w szkole w celu   

ochrony dzieci i młodzieŜy przed zachowaniami aspołecznymi, 
• Wsparcie dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, 
• WdraŜanie młodzieŜy do współdziałania w grupie oraz do właściwego 

zachowania się w róŜnych sytuacjach w szkole i poza szkołą. 

 
Zespół Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach 
 
Termin zimowiska:   01.02.2010- 05.02.2010 

 
01.02.2010  
Organizacja pracy, podział dzieci na grupy, wybór grupowych. Zapoznanie 
uczestników z regulaminami bezpieczeństwa i regulaminem zimowiska. 
Konkurs plastyczny, turniej szachowy.  
Gry i zabawy na sali gimnastycznej – wyścigi rzędów na wesoło. 
 
02.02.2010 
Wyjście do kina. Konkurs piosenki, zawody sportowe w dwa ognie.  
 
03.02.2010 
Gry i zabawy świetlicowe. Wyjazd na basen.  
 
04.02.2010 
Wyjazd na lodowisko do Opola.  
 
05.02.2010 
Zabawy na 102. Konkurs mody i szalonych fryzur. Kalambury.  
Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród. 
 



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Krapkowicach 
 
Termin zimowiska:   01.02.2010- 05.02.2010  w godz. 8.30 - 13.30. 
 
 

W planie przewidziane są zajęcia o charakterze kulturalnym i turystyczno – 
krajoznawczym: 
 

• Wyjazdy na pływalnię „Delfin”  
• Wyjazd do Prudniku – Sanktuarium Św. Józefa oraz klasztor 

Franciszkanów – 3.02.2010 r. 
• Wyjazd do Bierkowic – Muzeum Wsi Opolskiej – 3.02.2010 r. 
• Zwiedzanie swojego miasta - Krapkowic: mury wokół miasta.  
• Wyjścia do kina:  01.02 – „Historia kota w butach” 
                                  05.02 – „Renifer Niko ratuje święta” 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krapkowicach 
 
Termin zimowiska:   01.02.2010- 05.02.2010  w godz. 9.00 -13.00 
  
01.02.2010  
Zajęcia sportowe:  piłka siatkowa, koszykówka, tenis stołowy,  szachy, 
Gry planszowe, 
Zajęcia plastyczne:   tworzenie prac związanych z zimą, 
Kino w szkole:  projekcja filmu „Ekspres polarny”. 
 
02.02.2010    
Wyjazd na krytą pływalnię „Delfin” w Krapkowicach, powrót – odpoczynek,    
zajęcia informatyczne, plastyczne, gry i zabawy 
 
03.02.2010 
 Zajęcia sportowe: ringo, mini piłka noŜna, ćwiczenia gimnastyczne i                                                 
zwinnościowe, 
Zajęcia plastyczne:  konkurs na najładniejszy pejzaŜ, 
Zajęcia informatyczne:   wyszukiwanie informacji na określony temat, 
Gry zręcznościowe, 
Zajęcia czytelnicze:  mój ulubiony bohater ksiąŜkowy. 
 
04.02.2010 
Wyjazd na lodowisko w Opolu 
 
05.02.2010 



Zajęcia sportowe:  piłka siatkowa, koszykówka, mini piłka noŜna,  tenis 
stołowy, ringo, 
Zajęcia plastyczne:  wybór najlepszych prac powstałych w czasie trwania 
zimowiska, utrwalanie ich na gazetkach ściennych itd.                                                          
Zajęcia informatyczne:   poznawanie podstawowych programów                                                         
komputerowych, serfowanie w internecie  
Kino w szkole:  projekcja filmu  
 

 

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach 
 

W czasie „Ferii zimowych 2010”  będą organizowane dla uczniów szkoły dwa 
wyjazdy na wycieczki: 

 
03.02.2010 r. -  wyjazd do Katowic, do  kina IMAX na film  „ AVATAR”  
10.02.2010 r. -  wyjazd do Katowic, do  kina IMAX na film  „ AVATAR”  
Film w reŜyserii Jamesa Camerona, najnowszego hitu zrealizowanego  
z wielkim rozmachem porównywalnym   do "Titanica". 
 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kórnicy 
 
Termin zimowiska:   01.02.2010- 12.02.2010   
 
02.02.2010 
Zawody sportowe w sali gimnastycznej. 
 
03.02.2010 
Bal maskowy dla przedszkolaków oraz uczniów klas I – III.  
 
04.02.2010  
Wyjazd na basen do Krapkowic – przewidywana liczba uczestników:  35 osób. 
 
08.02.2010 
Wyjazd na lodowisko do Opola - przewidywana liczba uczestników: 45 osób.  
 
10.02.2010  
Wycieczka  do Opola:  Radio  Plus ,  Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego – 
przewidywana liczba uczestników: 30 osób 
 
W czasie trwania ferii zimowych codziennie otwarta będzie sala komputerowa 
dla uczniów szkoły. 

 



Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rogowie Opolskim 
 
Termin zimowiska:   01.02.2010- 12.02.2010   
 

W kaŜdym dniu uczniowie  będą mogli uczestniczyć w dowolnie 
wybranych przez siebie zajęciach: 
Rozgrywki  sportowe: 

� Turniej tenisa stołowego ; 
� Turniej szachowy, 

Projekcje filmów, 
Gry planszowe i komputerowe, 
Łamigłówki matematyczne i logiczne. 

W czasie zimowiska prowadzone będą zajęcia w ramach  projektu  
"Przez wiedzę i kulturę do rozwoju wsi" współfinansowanego przez Europejski 
Fundusz Społeczny. 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa w śywocicach 

Termin zimowiska:   01.02.2010- 05.02.2010   
 
01.02.2010  
Konkursy dydaktyczne – „Potrafię więcej”; 
Projekcja filmu, 
Zabawy rozwijające wyobraźnię twórczą, myślenie. Prezentacje 
 
02.02.2010   „Dzień płatka śniegu” 
Pogadanka i pokaz - Skąd się bierze śnieg? 
Zabawy na śniegu, wycinanki z papieru – płatek śniegowy; 
Praca grupowa – „Zimowy pejzaŜ” 
 
03.02.2010 
 „Mam talent”, „Eureko, ja to wiem”- konkursy wiedzy, 
 Orgiami, zabawy i pląsy przy muzyce. 
 
04.02.2010 
Wyjazd na basen do Krapkowic 
Figurki z masy solnej 
Ortografia na wesoło 
Zabawy na świeŜym powietrzu 
 
05.02.2010 
Gry i zabawy ruchowe, 
Projekcja filmu – „12 piesków”, 
Konkurs plastyczny związany z tematyką filmu. 



 

Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Steblowie 
 
Termin zimowiska:   08.02.2010- 12.02.2010  w godz. 10.00-13.00 
 

08.02.2010  
Wyjazd na pływalnię Delfin  do Krapkowic. 
 

09.02.2010   
Przygotowanie masek i kotylionów na bal karnawałowy. 
Zabawy i gry stolikowe.  
 
10.02.2010 
Wyjazd na lodowisko do Opola.  
 

11.02.2010    "Tłusty Czwartek" 
Warsztaty artystyczne.  
Gry i zabawy muzyczno -  taneczne. 
  
12.02.2010 
Prace plastyczno – techniczne. 
Zawody tenisa stołowego lub zabawy na śniegu. 
 
 

W czasie trwania zimowisk w szkołach uczniowie będą korzystać  

z posiłków. Przewidywane są nagrody za udział w konkursach. Zapisy 

uczestników zimowisk prowadzone są w sekretariatach szkół. 

Placówki szkolne otrzymały dofinansowanie z Gminy Krapkowice  

na organizacje zimowisk dochodzących w wysokości 10 000.00 zł. 

 Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe pozyskało 4 000 zł na 

organizację zimowisk w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach oraz 

w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach w ramach otwartego 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie w 2010 r. 

zimowego wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej – ogłoszonego przez 

Opolskie Kuratorium Oświaty. 

  



 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach  
 
Termin zimowiska:   08.02.2010- 12.02.2010   
 

Ferie zimowe w mieście – 2010r. 
 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Krapkowicach organizuje  
w czasie ferii zimowych zajęcia dla dzieci. Wszystkie formy pracy kulturalno – oświatowej 
powadzone w czasie „Białej zimy” mają charakter bardzo róŜnorodny. Dostosowane są dla 
dzieci w kaŜdym wieku, dlatego zapraszamy wszystkich do zabawy z nami w czasie ferii. 

 
Biblioteka dziecięca w czasie ferii zimowych od 08. 02. do 12.02.   

prowadzi zajęcia biblioteczne w godz. 10.00 do 13.00. 
 

PLAN FERII ZIMOWYCH 
trwaj ących od 8 do 12 lutego 2009r.  

zorganizowanych przez  
Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Krapkowicach 

Fili ę biblioteczną dla dzieci, która mieści się  
przy ul. Sienkiewicza 9 

 

ZAJĘCIA TRWAJĄ W GODZ. 10.00 – 13.00 

pod hasłem: Tydzień z legendami 
 
8 luty /poniedziałek/ 
Świat legend – dzień organizacyjny oraz wprowadzenie w tematykę zajęć            
                       bibliotecznych 

9 luty /wtorek/ 
Legendy polskie – głośne czytanie oraz konkurs plastyczny 
 

10 luty /środa/ 
    Świat legend rycerskich – wcielamy się w role rycerzy, układamy  
                          własne legendy 
11 luty /czwartek/ 

Opolskie legendy – poznajemy legendy mojego województwa i miejsca   
                       zamieszkania  

12 luty /piątek/ 
„Wars i Sawa” zapraszają na bal przebierańców z  konkursami  

 
 



W programie zajęć bibliotecznych zaplanowano codziennie 20 minut głośnego 
czytania oraz zabawy z grami komputerowymi . 
 
Krapkowicki Dom Kultury  
 
Termin zimowiska:   01.02.2010- 05.02.2010   
 
01.02.2010  "W krainie Smoków" - impreza plastyczna 
 
02.02.2010   "Zimowa liga mistrzów"- gry i zabawy sportowe 
" W świecie ptaków" - spotkanie z ornitologiem na wystawie 
fotograficznej ptaków" 
 
03.02.2010 "Dzień z niespodzianką" 
 
04.02.2010 "Zimowy festiwal artystyczny"- czyli co potrafimy 
 
05.02.2010 Film dla Dzieci - konkurs plastyczny 
 "Najlepsza scena z filmu" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach 

Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesław Kuliś – Naczelnik Wydziału Oświaty,  Kultury i Sportu 

Data wytworzenia: 2010-01-27 


