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Z życia szkoły 

 No i stało się!  Każdy z uczniów i przedszkolaków jest już 

pełnoprawnym uczniem lub przedszkolakiem! Zgodnie z zapowiedzią 

w zeszły piątek miało miejsce oficjalne Pasowanie Uczniów. Cały 

tydzień przygotowywaliśmy się do tej jakże wzniosłej, ale i radosnej 

uroczystości. Próby towarzyszyły nam niemal każdego dnia, w pocie 

czoła, każdy z osobna i wszyscy razem przygotowywaliśmy występy 

do szkolnej wersji programu „Mam Talent”.  
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Nasz trud się opłacił, ponieważ program wypadł świetnie, a 

wszystkie nasze Talenty wygrały! I program i samo pasowanie 

uświadomiły nam jak ważne jest rozwijanie mocnych stron dzieci, a 

także jak ważne są czas i miejsce, w którym się obecnie znajdujemy. 

Nasi uczniowie tworzą właśnie zupełnie nową, wyjątkową szkołę!  

„Razem w świat idźmy, idźmy wesoło 

Szkoła nas wita! Dzień dobry, szkoło! 

Świat ma tajemnic milion lub więcej 

Każdy je chciałby poznać czym prędzej 

A więc wędrujmy przez szkolne lata  

I odkrywajmy sekrety świata!” 
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Nasza klasa 

   

 A co wydarzyło się w tym tygodniu w naszej klasie? Oprócz 

intensywnych prób i dopracowywania szczegółów występów, 

zajmowaliśmy się przede wszystkim pysznymi darami jesieni: 

warzywami! Jak się okazało można 

je było wykorzystać na wiele 

sposobów  

  Edukacja przyrodnicza to 

podstawa, można dotknąć, zbadać, a 

niekiedy posmakować! 

 

  

 

Pojawiły się także elementy 

prawdziwej sztuki, „martwa” natura 

wyszła nam świetnie! 

 

  

Warzywa udało nam się wykorzystać 

także do rowijania umiejętności 

matematycznych, mierzenie i układanie 

plasterków od największego do 

najmniejszego okazało się dziecinnie 

łatwe     
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Także gra w sklep w języku 

angielskim jest dla nas pestką!  

 No i umiejętności społeczne, 

radzenia sobie w życiu codziennym, 

można przećwiczyć w murach szkoły, 

wystarczy zorganizować sklepik! Nasz 

warzywniak, prowadzony przez 

Dawida, cieszył się dużą 

popularnością podczas popołudniowej świetlicy. Swój interes rozkręcił 

także Filip, który robił i z powodzeniem sprzedawał portfele (nawet 

czwartoklasistom!). 

 

 

 

 

 

 

 

Co w przyszłym tygodniu? 

W związku z przygotowaniami do Ceremonii Pasowania na 

Ucznia mamy trochę zaległości. W  przyszłym tygodniu będziemy 

ponownie próbowali przyjrzeć się literce „L” i cyferce „4”. Naszym 

kręgiem tematycznym będzie: Moja rodzina. Prosimy o zwrot 

Kwestionariuszy dla Rodziców. 

Ciekawostki 

 W związku z potrzebami nauczycieli, rodziców i uczniów 

będziemy zadawać pracę domową na weekendy. Będzie to karta 

pracy podsumowująca naszą tygodniową pracę w klasie.  

KONIEC 


