
DLA NAUCZYCIELI

OGLĄDAJ UDOSTĘPNIJ

#zdalneopolskie



7 czerwca 1998 roku, krańce województwa
opolskiego połączył „łańcuch nadziei”,
utworzony przez tysiące mieszkańców
regionu, jako wspólne „NIE”, skierowane
przeciw rządowym planom podziału
administracyjnego Polski na 12 regionów.
Na pamiątkę tego wydarzenia, w czerwcu
2008 r., w dziesiątą rocznicę tych
wydarzeń, Sejmik Województwa
Opolskiego ustanowił dzień 7 czerwca
Świętem Województwa Opolskiego.

ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA

OPOLSKIEGO

7 CZERWCA
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Tradycyjnie w czerwcu cieszymy się
Świętem Województwa Opolskiego. Choć
w tym roku będzie ono organizowane                 
w zupełnie inny sposób, niż zdołaliśmy się
do tego przyzwyczaić, to i tak chcemy, aby
w naszych miejscowościach powiewały
opolskie, żółto-niebieskie flagi.

Do wspólnego świętowania i wywieszenia
opolskiej flagi na swoim balkonie, oknie
czy bramie wejściowej zaprasza
przewodniczący Sejmiku Województwa
Oposkiego Rafał Bartek.

Co trzeba zrobić, żeby flagę otrzymać? 
Wystarczy zarezerwować ją telefonicznie, dzwoniąc      
do Biura Sejmiku na numer 77 54 16 550 i odebrać      
w siedzibie Biura w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego na opolskim Ostrówku.

Ś W I Ę T U J M Y razem!
7 CZERWCA

https://www.opolskie.pl/2021/05/swietuj-z-nami/
https://www.opolskie.pl/2021/05/swietuj-z-nami/


konkursy!
przypominajka :

Konkurs plastyczny dla  klas I-III

Op@lskie dla podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!

Konkurs literacki dla  klas IV-VII

termin nadsyłania prac :

2  czerwca 2021
więcej informacji



świat zdalnego

nauczania 

uczestnicy przedstawiają swoją,

artystyczną wizję świata zdalnego

nauczania

Konkurs plastyczny dla  klas I-III

dowolna technika plastyczna

wszystkie informacje :  TUTAJ

termin nadsyłania prac :

2  czerwca 2021

Konkurs literacki dla  klas IV-VII

Doświadczenie zdalnego

nauczania – krok ku

odpowiedzialności czy zwolnienie

od obowiązku?”

Jak ukształtowało mnie

doświadczenie zdalnego

nauczania?”

praca pisemna na jeden z tematów:

dowolna forma l i teracka 

wszystkie informacje :  TUTAJ

termin nadsyłania prac :

2  czerwca 2021

2  str ,  A4

https://www.opolskie.pl/2021/05/opolskie-dla-podstawowek-zdalne-nauczanie-zbliza-konkursy-plastyczny-i-literacki-dla-uczniow/?fbclid=IwAR1YKoRuMHPicIAaIb6NYaDLl6e51FiPPdRvHZAA0NVr0EonfUtaEJUkQF4
https://www.opolskie.pl/2021/05/opolskie-dla-podstawowek-zdalne-nauczanie-zbliza-konkursy-plastyczny-i-literacki-dla-uczniow/?fbclid=IwAR1YKoRuMHPicIAaIb6NYaDLl6e51FiPPdRvHZAA0NVr0EonfUtaEJUkQF4


inspiracje i dobre praktyki z Polski i świata.   

\wykorzystanie nowoczesnej technologii w praktyce,

wpływ technologii na zarządzanie szkołą, proces

dydaktyczny, współpracę pedagogów, budowanie

społeczności szkolnej i realizację projektów.  

Microsoft EduDay 2021 - Jak będzie wyglądać edukacja

w przyszłości? Reportaż z życia szkoły. 

Microsoft EduDay to:

 

Kiedy? 9 czerwca 2021 (środa), godz. 15:00-17:30

 Gdzie? on-line Microsoft Teams Live Events 

Udział w wydarzeniu zostanie potwierdzony certyfikatem.

zaprasza

https://www.microsoft.com/pl-pl/EDUDay2021PL
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opolskie prezentuje:

Krystyna Błażewska 
Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku

Lesław Tomczak
Dyrektor 

Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji 

https://www.microsoft.com/pl-pl/EDUDay2021PL


Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży
szkolnej wraz z opiekunami mogą wziąć
udział w cyklu zajęć edukacyjnych Sto lat
temu w Opolu towarzyszących wystawie
czasowej Sto lat temu – plebiscyt na
Górnym Śląsku. Oferta zajęć aktualna
jeszcze do końca czerwca. 

Tematy zajęć do wyboru:

zaprasza



– ponadczasowe wzornictwo 
i estetyka lat 20. XX wieku

Jak nosili się opolanie w oczekiwaniu na wyniki plebiscytu? Moda lat 20.
minionego wieku – choć historyczna - wciąż zachwyca estetyką,
nowoczesnością i funkcjonalizmem wzornictwa. Uczestnicy zajęć
zapoznają się z m.in. dawną fotografią portretową ze zbiorów MŚO oraz
zabytkami prezentowanymi w muzealnej Kamienicy Czynszowej.

 

Lata szalone



Gdzie mieszkańcy miasta dyskutowali o polityce i innych ważnych
sprawach? Gdzie się spotykali? Opole w latach 20. XX wieku to miasto
modnych kawiarni i restauracji z ciekawym menu oraz opolskimi
specjalnościami: kiełbaskami oplerkami czy rozmaitymi daniami kuchni
śląskiej. Uczestnicy zapoznają się także z historią reklamy międzywojennej,
głównie przez analizę fotografii ze zbiorów MŚO.

Życie codzienne w mieście plebiscytowym



Jak wyglądało Opole w czasach kampanii plebiscytowej? W ramach zajęć
zaprosimy muzealnych gości na krótki spacer po mieście, podczas którego
zaprezentujemy budynki i miejsca związane z plebiscytem. Porównamy je
także ze starymi fotografiami przedstawiającymi miasto sprzed stu lat. W
razie niepogody temat zostanie zaprezentowany w formie prelekcji
ilustrowanej prezentacją multimedialną w siedzibie Muzeum.

Historyczny spacer po miejscach związanych z plebiscytem w Opolu



Po części teoretycznej każdego z trzech tematów odbędą się zajęcia
warsztatowe, a wykonane i ozdobione przedmioty uczestnicy zabiorą ze sobą do
domu na pamiątkę. Po zajęciach proponujemy zwiedzanie wystawy opatrzone
krótkim komentarzem przewodnika.

Opłata: 10 zł od osoby, opiekunowie grup – wstęp wolny
Terminy do wyboru: od wtorku do piątku, po uprzednim telefonie do Działu
Edukacji Muzealnej
Zapisy: Dział Edukacji Muzealnej, tel. 77 44 31 761, w godz. 7.30 - 15.00

Więcej informacji: 

i  TUTAJ:TUTAJ: WWW.MUZEUM.OPOLE.PL

https://www.facebook.com/MuzeumOpole
https://muzeum.opole.pl/sto-lat-temu-w-opolu/


OPOLSKIE
PARKI 

KRAJOBRAZOWE

ZA PRA S ZA J Ą



PARK 
KRAJOBRAZOWY

" G Ó R A  Ś W .  A N N Y "



MAMO, TATO JAK TU
PIEKNIE!

W Dniu Dziecka Park Krajobrazowy "Góra
Św. Anny" rozpoczyna questingową akcję
promocyjną pod hasłem „Mamo, tato jak tu
pięknie” – Questy dla rodzin z dziećmi i nie
tylko!

Park kontynuuje także lekcje on-line lub
stacjonarnie lekcje w szkołach dla uczniów
klas IV-VIII szkół podstawowych. 

Można też zapisywać się na zajęcia
terenowe dla szkół podstawowych                
i ponadpodstawowych oraz innych grup
zorganizowanych. 



Najpopularniejsze ścieżki i zajęcia:

ścieżka edukacyjna „Wokół Góry Św. Anny” – omawiamy na niej ogólnie
walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz wartości historyczne i kulturowe
PK GSA, skupiamy się na obszarze Góry św. Anny (bazylika,
geostanowisko, amfiteatr skalny)

ścieżka edukacyjna w rezerwacie przyrody „Góra Św. Anny”
przechodząca do geostanowiska „Kamieniołom nefelinitów” –
omawiamy geologię Garbu Chełmskiego, historię rezerwatu i
geostanowiska (rodzaje skał, wulkanizm, skamieniałości)

ścieżka edukacyjna: Z Żyrowej na Górę św. Anny przez rezerwat
„Lesisko” – omawiamy zagadnienia związane gł. z przyrodą ożywioną
(formy ochrony przyrody, rez. przyrody, typy buczyn, roślinność buczyn,
zadrzewienia śródpolne, typy siedliskowe lasu, stary folwark, rola
martwego drewna itp.) 



PARK 
KRAJOBRAZOWY

S T O B R A W S K I



Ścieżka Murów-Zagwiździe 
Ścieżka w parku w Pokoju
Ścieżka w Dąbrówce Łubniańskiej
Ścieżka pod Wielopolem

OFERTA:

zajęcia terenowe na ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych:

Tematy realizowane na ścieżkach podane są w ofercie edukacyjnej na stronie
internetowej www.zopk.pl

warsztaty dla rodzin i zorganizowanych grup do 10 osób, w wieku 7-10
lat „Poczuć przyrodę wszystkimi zmysłami” – zajęcia edukacyjno-
integracyjne w lesie w pobliżu siedziby Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego. 

piknik na zakończenie projektu Namysłów Eko + Pozytywny. Piknik
odbywać się będzie 31 maja i 2 czerwca przy Izbie Techniki Młynarskiej
w Namysłowie.

czerwiec: otwarte dla wszystkich, popołudniowe zajęcia on-line z okazji
„Dnia dżdżownicy” w ramach cyklu "Spotkania z przyrodą Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego.

http://www.zopk.pl/


oraz lekcje online:

"Sowy - bezszelestni łowcy"

Dowiemy się czym sowy wyróżniają się spośród innych ptaków i
jakie są ich zwyczaje. Czy potrafią stawać się niewidoczne?
Sprawdzimy gdzie śpią i powiemy o tym, dlaczego niektóre z
nich nie były lubiane przez ludzi. Dla chętnych przewidziane
prace plastyczne.

"Którędy po Parku?"

Rozejrzymy się po Stobrawskim Parku Krajobrazowym w
poszukiwaniu miejsc na wakacyjne wędrówki. Zobaczymy jakie
rośliny i zwierzęta, można spotkać na naszych ścieżkach.
Znajdziemy „ciemne ganki”, kapliczkę z cudowną wodą i wydmy
ukryte w lasach. Na koniec powiemy o grach terenowych
proponowanych w naszym parku. 



PARK 
KRAJOBRAZOWY

" G Ó R Y  O P A W S K I E "



zajęcia odbędą się 28.06.2021r. od godz. 10.00 do 13.00, na leśnej
polanie w Dolinie Bystrego Potoku (początkowy odcinek ścieżki
przyrodniczo-dydaktycznej: z Pokrzywnej, Doliną Bystrego Potoku na
Biskupią Kopę),
w programie przewidziane są zabawy dla dzieci, 
w razie niepogody impreza zostanie przeniesiona na kolejny
bezdeszczowy dzień.

OFERTA:

trwa akcja pn.: „Zdobądź Koronę Parku Krajobrazowego Góry Opawskie” 
więcej TUTAJ

warsztaty integracyjne „Wykorzystanie ziół oraz zasobów runa leśnego
w rękodzielnictwie”

akcja „Nie trać głowy w górach, Głuchołaska Grupa Poszukiwawczo-
Ratownicza Ci pomoże” – festyn z okazji Dnia Dziecka w czerwcu

zwiedzanie salki edukacyjnej z wystawą eksponatów przyrodniczych
oraz oglądanie filmu: Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”. 

http://zopk.pl/pl/pk-gory-opawskie/aktualnosci/item/1625-siegnij-po-korone-parku-krajobrazowego-gory-opawskie


zajęcia terenowe:

dla uczniów szkół podstawowych
Podczas zajęć wykorzystujemy metodę samodzielnych doświadczeń
dziecka. W trakcie zwiedzania Parku dzieci mają możliwość
uczestniczenia w zabawach, w których zapoznają się      z rozmaitością
form życia, występujących na terenie Parku.

dla młodzieży i dorosłych
Na wybranych ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych (w
rezerwatach: „Cicha Dolina”, „Olszak”, „Las Bukowy”, „Nad Białką”)
podczas zajęć, oprócz walorów przyrodniczo- krajobrazowych Parku,
omawiane są tematy związane m.in. z głównymi zagrożeniami dla
bioróżnorodności. 



KONKURS dla wszystkich
 

„Magia kuchennych ogrodów” 
- pokaż ogród swoimi oczami, niech inni też się zachwycą! 

dla tych co kochają ogrody kuchenne - użytkowe i doceniają ich wartość

opisz ogród: położenie administracyjne, powierzchnia, data założenia ogrodu,
informacja o rodzaju lub rodzajach (jeśli jest ich więcej) uprawianych ogrodów
kuchennych (np. warzywnik, sad lub jagodnik, rabata ziołowa, sad itp.)
podaj listę uprawianych w nim roślin
napisz jakie zastosowano w nim rozwiązania, które sprzyjają zachowaniu
bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt (dobór roślin przyjaznych owadom,
metody uprawy, kompostowanie, urządzenia przyjazne zwierzętom np.:
poidełka, budki dla zwierząt itp.) 
do opisu dołącz: zdjęcia z opisem, prezentację multimedialną ogrodu, lub film
wraz z tekstem mówionym lub pisanym

Każdy uczestnik Konkursu otrzyma pakiet nasion unikalnych i zapomnianych
roślin „kuchennych”, a zdobywcy pierwszych trzech miejsc – cenne nagrody
rzeczowe.

Szczegóły na stronie: www.zopk.pl

http://zopk.pl/pl/pk-gora-sw-anny/aktualnosci/item/1636-przywrocmy-ogrody-kuchenne


Opolscy "Parkowcy"
rozpoczęli już zapisy grup szkolnych oraz większych grup rodzinnych na
zajęcia terenowe – szczegóły w ofercie przy każdym z parków powyżej.

Zajęcia prowadzone są w wybranych miejscach i na konkretnych
ścieżkach edukacyjno-przyrodniczych. Miejsce oraz trasa zajęć/spaceru
do uzgodnienia z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Zapisy na zajęcia:
Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”
 Anna Torbus, tel. 77 439 75 48, mail: a.torbus@zopk.pl

Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”
Elżbieta Kuźnicka, tel. 77 461 50 74, mail: e.kuznicka@zopk.pl

Stobrawski Park Krajobrazowy
Żaneta Cieślak, tel. 77 469 35 50, mail: z.cieslak@zopk.pl

mailto:a.torbus@zopk.pl
mailto:e.kuznicka@zopk.pl
mailto:z.cieslak@zopk.pl


zaczytane opolskie
AKCJA

 2021



Jolanta  Kosowska

spotkanie autorskie

26.05 - godz. 16:30 Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

            - godz.18:30 Gminna Biblioteka Publiczna w Lasowicach

 

Szczepan  Twardoch

spotkanie i promocja książki „Pokora”

27.05 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu

Jakub  Szamałek

spotkanie autorskie

31.05 - godz. 18:00, Ogród WBP w Opolu

zmiana  t e rminu
I N F O  T U T A J

https://www.wbp.opole.pl/przeglad-wydarzen-doskonalenie-zawodowe/wydarzenie/453-spotkanie-ze-szczepanem-twardochem-zaczytane-opolskie


I lona  Wiśniewska

spotkanie autorskie

1.06 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu

prof.  Stanisław  Nicieja

spotkanie i promocja XVI t. „Kresowej Atlantydy”

8.06 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu

Magdalena  Grzebałkowska

spotkanie autorskie

10.06 - godz. 17:00, Ogród WBP w Opolu



"Zaczytane Opolskie" to akcja promująca czytelnictwo, 
zainicjowana i finansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu,
 realizowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu, z udziałem bibliotek całego regionu.
Akcja potrwa do listopada. Informacje o kolejnych wydarzeniach już wkrótce.

Na wszystkie spotkania odbywające się w WBP w Opolu obowiązują zapisy:
mailowo: czytelnia@wbp.opole.pl
telefonicznie: 77 - 40 66 449 (do godz. 15:00)
Liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji 

i  TUTAJ:TUTAJ: WWW.WBP.OPOLE.PL

mailto:czytelnia@wbp.opole.pl
https://www.facebook.com/wbpopole
https://www.wbp.opole.pl/


Występy szkół muzycznych
 

6-8.06.2021 r.
 

Koncerty plenerowe na błoniach parku w Mosznej.

Szczegółowe informacje TUTAJ

15:15 – Barbara Hortyńska – prezentacja artystów
15:30 – recital Mateusza Maciołka
16:00 – Koncert I. Debiut – Eryk Parchański

                z aksamitem skrzypiec
18:30 – Koncert III. Novi Duo – Fortepiany Dwa

Zakończenie festiwalu
 

7.06.2021 r.

 

17:00 – Koncert II. Potęga brzmienia fortepianu 

https://mosznazamek.pl/aktualnosci/muzyczne-swieto-kwitnacych-azalii/


Muzyczne twarze Jacka Kawalca
 

8.06.2021 r.
 

g. 19:30 – 21:00
 

Jacek Kawalec – wokal
Julia Chmielnik - wokal

Kamil Stasiak – perkusja
Bartłomiej Papierz – gitara

 
 

Koncerty nie są biletowane i nie jest wymagana rezerwacja miejsc. 
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych organizator zastrzega

sobie możliwość przeniesienia koncertów do komnat zamku lub ich odwołania.



DLA NAUCZYCIELI

#zdalneopolskie

Znajdziesz nas tutaj:
OPOLSKIE.PL

@opolskie

www

Opracowanie:

Urząd Marszałkowski  Województwa Opolskiego

Departament 
Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu

współpraca:

Gabinet Marszałka
Departament Edukacji i Rynku Pracy
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

kontakt: nauczyciele@opolskie.pl

https://www.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/opolskie

