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Z życia szkoły 

 W ciągu ostatnich dwóch tygodni wiele się u nas wydarzyło i 

wszystko to nie pozwoliło nam się nudzić, ale po kolei   

7 listopada w 

murach naszej szkoły 

odbyła się akademia  

z okazji obchodów 

Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości. 

Temat trudny i 

podniosły, ale jakże 

bliski wszystkim 

Polakom. 

Stworzyliśmy z tej 

okazji wiele prac 

plastycznych, wyśpiewaliśmy pieśni o tematyce patriotycznej, hymn 

narodowy, wyrecytowaliśmy wiersze i odegraliśmy scenki. Bynajmniej 

nie zamierzamy na tym poprzestać, przy każdej nadarzającej się 

okazji będziemy podnosić świadomość patriotyczną naszych uczniów.  
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Uchylimy teraz rąbka 

tajemnicy z tego co działo się za 

kulisami  podczas 

przygotowań do występów dało 

się wyczuć lekką tremę, ale 

także wzajemne wsparcie i 

pomoc. Uczniowie naszej szkoły 

zdążyli się już ze sobą 

zaprzyjaźnić i nie obce są nam 

zwroty takie jak:  

„Daj, pomogę ci”.   
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Po akademii ogłoszone zostały 

wyniki konkursu „Dyniowego”. Miło 

nam pogratulować wszystkim 

uczestnikom konkursu w 

szczególności Filipowi Janickiemu – 

uczniowi naszej klasy – który zająć 

III miejsce w konkursie. Na 

wyróżnienia zasługują wszystkie 

prace, ponieważ przedstawiały one 

wyjątkową pomysłowość, staranność wykonania i niepowtarzalność!  
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Bardzo ważnym wydarzeniem z życia naszej szkoły była także 

konferencja Wojciecha Zacharka – psychologa społecznego, trenera i 

coach’a. Konferencja nosiła tytuł „Moje dziecko w szkole – jak i kiedy 

mogę mu pomóc, a jak i kiedy mogę mu zaszkodzić?” i miała na celu 

ukierunkowanie działań rodziców i nauczycieli na jeden cel: dobro 

dzieci. Nadrzędne hasło konferencji głosiło, że dzieci są lustrzanymi 

odbiciami dorosłych, za co niejednokrotnie powinniśmy być im 

wdzięczni!  Słowa 

pana Wojciecha 

Zacharka (a także 

Janusza Korczaka) 

otworzyły nam oczy 

i dały do myślenia, 

w dziale 

ciekawostek 

przytaczamy mały 

skrót konferencji.  

 

Na koniec jedna z 

najsłodszych atrakcji 

minionych dwóch tygodni: 

urodziny Antka i Bartka – 

naszych dwóch kolegów z 

klasy drugiej.  My czuwaliśmy 

nad sprawiedliwym podziałem 

kawałków tortu  
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Nasza klasa 

             

  Wszystkie minione 

atrakcje, w których 

mieliśmy przyjemność 

brać udział, nie 

przeszkodziły nam w 

kontynuowaniu 

intensywnej nauki!  

 

 

 

Książka to nasz przyjaciel, ale zabawa na dywanie niczym nie 

ustępuje w swojej wartości edukacyjnej. W ostatnich tygodniach udało 

nam się podzielić głoski na 

samogłoski i spółgłoski, 

układać modele głoskowe 

zdań, a także działania 

matematyczne (niektórzy 

pokusili się nawet o 

przewidywanie daty trzeciej 

wojny światowej).  
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Podjeliśmy się także 

rozłożenia na części pierwsze 

całego zdania, a potem o ponowne 

go złożenie, łatwizna  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasze pierwszaki nie potrafią 

przejść obojętnie obok jakiegokolwiek 

wyzwania edukacyjnego, dlatego też w 

naszej klasie na stałe zagościły już cyfry 

rzymskie. W końcu nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby poszerzać swoje 

horyzonty wcześniej niż przewiduje 

podstawa programowa! 
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Co w przyszłym tygodniu? 

 W przyszłym tygodniu tematem przewodnim będzie: Słotna 

jesień. 

 20 listopada będziemy obchodzić Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka. 

 21 listopada planujemy zorganizować rozstrzygnięcie 

konkursu na najlepsze opowiadanie o życzliwości, 

zachęcamy do udziału! 

 

Ciekawostki 

  

„Nie ma dzieci - są ludzie, ale o innej 

skali pojęć, innym zasobie 

doświadczenia, innych popędach, innej 

grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie 

znamy.”  

Janusz Korczak 
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KONIEC 


