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Z życia szkoły 

W tym tygodniu dużą atrakcją była wycieczka szkolna. W środę 

10.12.2014 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Dworu Jabłonowiec, w 

którym nasi uczniowie odwiedzili Świętego Mikołaja. Podczas 

dwugodzinnego programu 

dzieci odwiedziły kilka 

komnat, w których czekały 

na nie różne atrakcje. Na 

początku Śnieżynka 

zabrała dzieci do komnaty, 

w której znajdowało się 

Magiczne Drzewo Życzeń.   

Każde dziecko mogło 

wypowiedzieć życzenie, 

które na pewno się spełni :) 
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W bibliotece Św. Mikołaja dzieci zobaczyły wiele książek, w których 

spisane są adresy wszystkich grzecznych dzieci. Kolejna komnata 

skrywała postacie z zimowych bajek. Dzieci poznawały historie tych 

postaci i słuchały opowieści bajek, w których grają one główne role. 

W komnacie czwartej znajdowały się magiczne sanie, które unosiły 

dzieci do góry i dzięki którym nasze pociechy "latały",     

  
a w komnacie piątej znajdował się zaczarowany prześwietlacz, który 

pokazywał, kto z uczestników wycieczki był przez cały rok grzeczny.  

Wszystkie nasze dzieci okazały się grzeczne i dzięki temu mogły 

udać się na wizytę w Gabinecie Św. Mikołaja.  
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Miły staruszek bardzo ucieszył się z odwiedzin uczniów naszej szkoły 

i obiecał odwiedzić nas znowu za rok. 

Warsztaty robienia ozdób świątecznych były kolejną atrakcją, a po 

niej nieskrępowana zabawa z Sali Zabaw  w basenie z kulkami, 

labiryntach i na zjeżdżalni. Ostatnią atrakcją były Świąteczne 

animacje i konkursy w Komnacie Tanecznej. Dzieci z wycieczki 

wracały bardzo zadowolone, w końcu nie co dzień odwiedza się 

Świętego Mikołaja  
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Nasza klasa 

A teraz kilka 

ciekawostek z klasowej 

ławy (lub jak kto woli – 

dywanu). Pierwszaki jak 

zwykle uczyły się pilnie, 

a jedną z ulubionych 

zabaw edukacyjnych 

było układanie wyrazów i 

zdań z koralików   

Pierwszaki potrafią także układać bajki, a także je odgrywać. Oto 

kilka zdjęć z „Czerwonego kapturka” inscenizowanego przez naszych 

uczniów. Warto także dodać, że dzieci świetnie poradziły sobie ze 

stworzeniem współczesnej wersji tej klasycznej opowieści. Zajęcia z 

bajkoterapii chyba już na 

stałe zagoszczą w naszym 

rozkładzie zajęć  
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Rozwijaliśmy także swoje talenty muzyczne, od teraz janczary, 

marakasy, klawesy, dzwonki, talerze, a także cymbałki i flety nie są 

nam straszne   
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Co w przyszłym tygodniu? 

Temat przewodni przyszłego tygodnia to: Wkrótce Boże 

Narodzenie. Serdecznie zapraszamy na organizowane w naszej 

szkole Jasełka, które odbędą się w środę 17.12.14r o godzinie 16.30. 

Ciekawostki 

 Istotną ciekawostką z tego tygodnia jest na pewno udział naszej 

szkoły w ogólnopolskim konkursie MEN pt. „Książka naszych 

marzeń”. Nasi uczniowie po raz kolejny odważnie stawili czoła nowym 

wyzwaniom: w bardzo szybkim tempie nauczyli się tekstu naszej 

piosenki konkursowej, w profesjonalny sposób ja odśpiewali i 

aktorsko zagrali w „teledysku” konkursowym. Trzymajcie za nas 

kciuki! 

https://www.dropbox.com/s/1566evfz8smuc20/ksiazka_marzen_2.mp

4?dl=0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC 
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