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Z życia szkoły 

 W tym tygodniu w naszej szkole pojawiła się kamera! Na 

początku tygodnia w murach naszej szkoły kręcony był materiał 

filmowy o naszej placówce, a także o przedszkolu „Puchatkowo” w 

Lipówkach. Wszystko to dzięki 

temu, że nasza Pani Dyrektor 

została jedną z finalistek 

ogólnopolskiego konkursu  

„It’s your life. Just take it”. 

Materiał na pewno zbyt krótki, 

aby pokazać wszystkie walory 

naszej Kuźni Talentów jednak 

na pewno oddający klimat 

naszej pracy  Zapraszamy 

wszystkich do obejrzenia 

filmiku! 

http://www.youtube.com/watch

?v=yWfWWWwJneo&feature=

youtu.be 
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Nasza klasa 

   

  Ubiegły tydzień minął nam pod 

znakiem świąt. I bynajmniej nie był 

to łatwy temat do rozgryzienia! Bo 

jak tu rozróżnić które święto powinno 

się obchodzić, a które nie? Nam 

jednak udało się znaleźć złoty 

środek! Ale wszystko po kolei… 

  

31 października – Halloween stało 

się dla nas pretekstem do wspólnej 

zabawy oraz tworzenia ciekawych prac 

plastycznych.  

 1 listopada – Dzień Wszystkich 

Świętych był z kolei zachętą do 

zgłębiana wiedzy o naszych świętych 

imiennikach. Dzięki uprzejmości naszego księdza Adama Potapczuka 

mogliśmy zasięgnąć informacji u źródła.  

 

Pierwszy listopada był dla nas także pretekstem do zbierania 

informacji o związanych z nim dawnymi tradycjami tj. 

przygotowywanie kutii dla dusz wracających tego dnia na ziemię. 

Przyrządzanie owej kuii było nie tylko wyzwaniem kulinarnym, ale 

także edukacyjnym! Dlaczego? Dlatego, że przepis trzeba było 

samodzielnie przeczytać, a składniki samodzielnie zwarzyć na wadze 
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kuchennej! A oprócz tego zorganizować zespół, podzielić się pracą, 

wesprzeć się nawzajem wiedzą i umiejętnościami. Było warto  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2 listopada – Zaduszki z kolei 

uczciliśmy szkolnym wyjściem na 

cmentarz. Naszym celem było 

przede wszystkim zadbanie o groby 

nieznanego żołnierza oraz 

opuszczone, samotne groby. Dzięki 

temu nauczyliśmy się jak ważne jest 

dbanie o tych, którym należy się 

szacunek i o tych, o których nikt nie 

pamięta. 
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Co w przyszłym tygodniu? 

W przyszłym tygodniu tematem przewodnim będzie: Mój dom. 

Warto zaznaczyć, że temat ten będzie rozumiany także jako dom 

ojczysty – ojczyzna! W związku ze zbliżającymi się obchodami 

Rocznicy Odzyskania Niepodległości serdecznie zapraszamy na 

akademię z tej okazji, która będzie miała miejsce 7 listopada o godz. 

16.30 w budynku naszej szkoły. 

 

Ciekawostki 

  

Na koniec w rubryce 

ciekawostek przedstawiamy 

efekty naszej twórczej pracy, 

trochę straszno, trochę 

śmieszno!   

 

 

KONIEC 


