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W poniedziałek wchodząc do klasy spotkała nas ogromna niespodzianka!

W naszej klasie znaleźliśmy prezenty!

Piękne, kolorowe, edukacyjne zabawki dla wszystkich!

Serca uczniów podbiły klocki, warsztat samochodowy, kasa fiskalna, 

koszyk na zakupy, zestaw do wykonywanie własnoręcznej biżuteria, bębenek,
ogromny domek dla lalek, zwierzęta razem z zagrodami oraz gry planszowe!

Mamy w klasie ekspertów, którzy naprawią zupełnie wszystko!
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Czas wracać do pracy!

Podczas zajęć edukacyjnych rozmawialiśmy o bezpiecznej drodze do szkoły
każdego ucznia. 

Rozmowa dotyczyła bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

Uczniowie wypowiadali się na temat niebezpieczeństw jakie można napotkać na
ulicy. 

Zabawa ruchowa „Usłysz…” w której rozpoznawaliśmy odgłosy
charakterystyczne dla ulicy rozbudziła całą szkołę. 

Poznaliśmy najważniejsze znaki drogowe, który każdy człowiek powinien
bezwzględnie znać!

Sprawdzając nabytą wiedzę udaliśmy się na spacer ulicami Chotyni. 

Zadaniem uczniów było odnalezienie jak największej liczby znaków drogowych
na ulicy oraz  określenie, co oznaczają dane znaki drogowe.
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Pomysły były niesamowite!

Ten tydzień otworzył drogę do nauki liter!

Poznaliśmy pierwszą literę w tym roku szkolnym!
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Litera O zagościła w naszych głowach oraz w naszej klasie!

Gotowe prace zawisły na naszej ścianie!

Podczas godziny wychowawczej wybraliśmy samorząd klasowy!

Były to pierwsze demokratyczne wybory w KLASIE I!
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Oficjalnie ogłaszamy zwycięzców!

Przewodniczący:

MILENKA MAKULEC

Zastępca przewodniczącego:

ROZALKA GŁADYSZ

Skarbnik/Sekretarz:

MIKOŁAJ ŚWIDEREK

Gratulujemy!

Reprezentanci klasy zdają sobie sprawę, iż spoczywa na nich ogromny
obowiązek, jednak są gotowi, aby godnie reprezentować KLASĘ I!

Wietrzenie umysłów!
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Łowcy skarbów!
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A co pierwszoklasiści porabiali na lekcji wychowania fizycznego?

Już wiemy!

Lekkoatletyka – startowanie z różnych pozycji
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Czwartkowe baseny!

Relaks i odprężenie połączone z pracą oraz wysiłkiem!

Odważni pierwszoklasiści chętni zanurzyli się w wodzie, 

słuchając wskazówek instruktora rozpoczęli naukę pływania!
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W tym tygodniu urodziny w naszej klasie obchodził Bartek!

Cała klasa zorganizowała mu niespodziankę oraz torcik!
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W piątek obchodziliśmy w szkole Uroczysty Dzień Ziemniaka!

Zadaniem każdej klasy było narysowanie kredą wymarzonego ziemniaka!

Klasa I wykazała się kreatywnością oraz umiejętnością współpracy w grupie.
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Kolejna konkurencja polegała na zebraniu jak największej liczby ziemniaków
przez każdą klasę!

Klasa I zwyciężyła!

Udało nam się zebrać, aż 49 ziemniaków!

Brawo!

Owinęliśmy ziemniaki w folie aluminiową!
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Upiekliśmy ziemniaczki w ognisku!

Uczniowie zjedli je ze smakiem!

Były pyszne!
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