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Z życia szkoły 

 W minionym tygodniu szkolne życie toczyło się pod znakiem 

nadchodzących Jasełek. Choć czasu jest jeszcze dużo, 

postanowiliśmy poczynić już pierwsze przygotowania. Rozdzielono 

role, ustalono przebrania i przeprowadzono pierwsze próby 

wygłaszanych kwestii. W kolejnym tygodniu ciąg dalszy   
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Na koniec tygodnia zorganizowaliśmy 

także małe andrzejki – zgodnie z decyzją jaką 

podjął samorząd uczniowski tydzień wcześniej. 

Każdy mógł 

wywróżyć 

sobie imię 

swojej drugiej 

„połówki”, 

swoją przyszłą 

pracę, a także 

wylosować motto życiowe, albo 

przynajmniej na ten jeden dzień  

Wspaniałą niespodzianką okazały się ciasteczka z wróżbą 

przygotowane przez Panią Dyrektor, a 

także przez jedną z uczennic klasy IV 

Maję. Ciasteczka wszystkim bardzo 

smakował, a wróżby i zabawy dały 

dzieciom 

dużo 

radości. 
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Nasza klasa 

A co słychać w naszej klasie? 

Pierwszaki poczyniły już pewne 

przygotowania związane z 

nadchodzącymi Świętami. 

Zgodnie z naszym założeniem, że 

można zrobić „coś z niczego” 

rozpoczęliśmy pracę m.in. nad 

ozdobami choinkowymi, do których idealnie nadają się suszone 

plasterki cytryny. A jak można w szkole wykorzystać zwykły ryż? 

Wcale nie do jedzenia  wystarczy odrobina kolorowej bibuły i ryż 

nabiera bajecznych kolorów! Z kolei kolorowy ryż świetnie nada się 

do wszelkich prac plastycznych.   
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W tym tygodniu w życiu 

naszej klasy wydarzyło się 

jednak coś jeszcze 

ciekawszego. Wspominaliśmy 

już kiedyś jak to uczniowie 

potrafią poprowadzić lekcję, 

jednak w naszej klasie potrafią 

to zrobić także Rodzice! W 

miniony piątek mieliśmy przyjemność gościć Mamę jednej z uczennic. 

Pani Angelika, mama Amelki, przygotowała dla dzieci lekcję pt. 

„Rośliny wokół nas”. Lekcja obejmowała część teoretyczną, czyli 

przedstawienie 

najważniejszych grup roślin 

(m.in. drzew, krzewów, traw, 

mchów i porostów, bylin, 

kwiatów), budowy roślin, a 

także warunków niezbędnych 

roślinom do życia. Dzieci miały 

okazję obejrzenia ilustracji 

przedstawiających rośliny 

wodne, trujące i 

owadożerne. Pani 

Angelika przygotowała dla 

Pierwszaków także część 

eksperymentalną. Ku 

wielkiej radości uczniów 

Mama Amelki przyniosła 

do prezentacji wyjątkową 

roślinę - żyworódkę (o 

wielu właściwościach 
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leczniczych) i pozwoliła im 

rozłożyć ją na części 

pierwsze. Chłopcy podjęli 

się odnalezienia korzeni 

roślinki spośród czarnej 

ziemi, dziewczynki 

natomiast podzieliły ją na 

liście, korzenie i łodygę.   

 

Kolejnym zadaniem było 

zasadzenie nasion oraz cebulek 

przez każdego z uczniów. 

Wszystkie doniczki zostały 

oznaczone i opisane. Warto wspomnieć że w ramach eksperymentu 

niektóre nasionka będą podlewane, inne nie, niektóre będą miały 

dostęp do światła, innym ten dostęp został odcięty, jeszcze inne 

zostały wystawione na niską temperaturę za oknem, a wyniki 

obserwacji zapiszemy w specjalnych kartach obserwacji 

przygotowanych przez Mamę Amelki.  
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Wszystko to pomoże nam 

zrozumieć, które czynniki 

odgrywają istotną rolę w życiu 

roślin. Wszyscy bardzo mile 

wspominamy tę wyjątkową lekcję. 

Podsumowując: takich Uczniów i 

takich Rodziców można nam 

pozazdrościć!  
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Co w przyszłym tygodniu? 

W przyszłym tygodniu tematem przewodnim będzie: 

Niespodzianki na Grudniowie wieczory i ranki. W związku ze 

zbliżającymi się Mikołajkami wiele uwagi poświęcimy kwestiom 

wychowawczym m.in. braniu i dawaniu  

Ciekawostki 

  

Właściwości lecznicze żyworódki 

Żyworódka jest skarbnicą mikro- i makroelementów, takich jak: 
mangan, miedź, selen, cynk, bor, glin, krzem, potas, wapń, żelazo. 
Ponadto zawiera dużo witaminy C. Roślina ta wykazuje działanie: 

 bakterio- i wirusobójcze oraz antygrzybiczne: żyworódka 
szczególnie szybko niszczy bakterie ropotwórcze  

 przeciwzapalne - hamuje proces zapalny wskutek niszczenia 
bakterii i rozkładu wytwarzanych przez nie toksyn. Zmniejsza 
także miejscowe przekrwienia i obrzęki 

 regenerujące - przyspiesza gojenie uszkodzonego naskórka, a 
także szybko oczyszcza ranę z ropy i zmartwiałych fragmentów 
tkanek. Zmniejsza także widoczność blizn 

 immunostymulujące - zwiększa ogólną odporność organizmu 
oraz odporność skóry na urazy. 
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