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Z życia szkoły 

Pierwszy tydzień po feriach i od razu z 

atrakcjami  W tym tygodniu życie uczniów 

skupiało się na przygotowaniach do 

szkolnego balu karnawałowego! Wieczór 

przebierańców był fantastycznym 

zakończeniem tygodnia, ponieważ  przypadł 

w piątek. Wszystkich – nauczycieli, rodziców i uczniów – obowiązywał 

strój karnawałowy. Dzięki temu mieliśmy przyjemność gościć w 

swoich murach m.in.: Indianki, księżniczki, dworzan, czarownice, 

Czerwonego Kapturka, lekarzy, pacjentów, kowbojów, wikingów, 

zombie, koty, myszy, policje, kosmonautów, clownów, piratów i  

strażaków. Na największe wyróżnienie zasługują oczywiście 

przebrania wykonane samodzielnie  Czekamy na powtórkę za rok! 

W szkolnej rubryce umieszczamy także przypomnienie! 
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Nasza klasa 

W klasie pierwszej tempo 

pracy ciągle wzrasta  w tym 

tygodniu Pierwszaki postanowiły 

trochę poeksperymentować z 

chemią. Swoją pracę rozpoczęły od 

przygotowania „Dzienników 

eksperymentów” – ponieważ na jednym eksperymencie nie 

zamierzają poprzestać. Uczniowie już postanowili, że to wtorek 

będzie dniem chemii   

Mając dzienniki dzieci  

rozpoczęły doświadczenia z 

sokiem z czerwonej kapusty, 

sodą, octem, cytryną i wodą. 

Wszystko przebiegło w 

sprawny i w pełni profesjonalny 

sposób, a sam przebieg i wyniki 

eksperymentu zanotowano w 

dziennikach. Co więcej: 

Pierwszaki postanowiły włączyć 

w doświadczenia Przedszkolaki. Dawid zaopiekował się Przemkiem, 

Hania robiła doświadczenie pod czujnym okiem Nataszy, a Antoś 

korzystał z wsparcia Oli. Ile to się można nauczyć od siebie 

nawzajem! 
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 W tym tygodniu mieliśmy także przyjemność gościć u siebie w 

sali mamę i rodzeństwo Tomka – Panią Anię oraz Madzię, Piotrusia i 

Marysię   

 Pani Ania poprowadziła dla nas kilka zabaw oraz prac 

plastycznych, a także zainspirowała nas do wspólnego czytania 

Zabawy rozpoczęliśmy tematyką karnawałową, przygotowując dla 

siebie czarownice i organizując małe wyścigi. Warto dodać, ze 

wyścigi te były jednocześnie świetnym ćwiczeniem logopedycznym! 

Jako zawody uczyły także zasad gry fair play. Potem nastąpiła chwila 

odpoczynku, wysłuchaliśmy czytanego przez Panią Anię fragmentu 

książki „Plastusiowego Pamiętnika” po czym ruszyliśmy tworzyć 

portrety tytułowego Plastusia. Pani Ani serdecznie dziękujemy  

i zapraszamy ponownie!  
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Ciekawostki 

 W tym tygodniu ciekawostki chemiczne: 
 

 

 

 

 

 

 

 

KONIEC 

Jad pszczeli zawiera kwas,  
a jad os – zasadę. Jak  
ludowa mądrość głosi,  
warto nasmarować  
użądlenie pszczoły sodą  
oczyszczoną, a użądlenie  
osy – octem. 

 
Źródło: „Pamiętaj chemiku młody”, wyd. Jedność, 

Kielce 2014 


