
               DWUTYGODNIK KLASY IV

Nasza szkoła: Nasza szkoła: 

−− uczy myślećuczy myśleć
−− rozwija społecznierozwija społecznie
−− uczy wrażliwościuczy wrażliwości
−− pomaga uwierzyć w siebiepomaga uwierzyć w siebie

W tym numerze:
-Wycieczka do 

Jabłonowca
- Jasełka

- Wizyta w ośrodku 
MEDI-SYSTEM

- Ciekawostki z zajęć



WYCIECZKA DO JABŁONOWCA

We 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 :) W bibliotece świętego 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. 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 
NA 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. 
(Opracowała Pani Dyrektor Agnieszka Głasek)





 UROCZYSTOŚĆ JASEŁEK 
We środę 17.12.2014 roku w naszej szkole odbyły się jasełka. Przy stajence licznie  
zgromadzili się rodzice, grono pedagogiczne oraz oczywiście nasi uczniowie. Były to  
„Bajkowe Jasełka” do żłóbka przychodziły dzieci  z darami,  wcielone w postaci  z  
bajek. Była Dziewczynka z zapałkami, Sierotka Marysia, Rybak, Pinokio, Smerf...Nie  
zabrakło również kolęd w wykonaniu naszych dzieci uczęszczjących na koło wokalne.  
Alan  Smak  uczen  klasy  2  zagrał  na  instrumencie  dwie  kolędy.  Występ  dzieci  był  
piękny i  wzruszjący.  W przygotowania jasełkowe włączyła się  również Pani Anna  
Stepnowska, która przepięknie zagrała i zaśpiewała kolędę i pastorałkę. Po części  
artystycznej Pani dyrektor Agnieszka Głasek złożyła rodzicom życzenia świąteczne.  
Następnie odbyły się warsztaty, w czasie których rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi  
przygotowali  ozdobę  na  choinkę.  Na  zakończenie  uroczystości  dzieci  podarowały  
swoim rodzicom samodzielnie wykonane wypieki świąteczne.  





WYSTĘP W WÓLCE OSTROŻEŃSKIEJ

W poniedziałek 22.12.2014 roku uczniowie naszej szkoły wybrali się do Ośrodka 
opiekuńczo – leczniczego MEDI-SYSTEM w Wólce Ostrożeńskiej koło Górzna. 
Dzieci złożyły życzenia swiąteczne oraz przedstawiły „Bajkowe Jasełka” 
podopiecznych tegoż ośrodka.  





CIEKAWOSTKI Z ZAJĘĆ
PRZYRODA
Tematem naszych ostatnich zajęć z przyrody była budowa i funkcje układu 
krwionośnego u człowieka oraz budowa układu oddechowego. Aby 
uatrakcyjnić lekcję przyniosłam stetoskop oraz aparat do pomiaru ciśnienia. 
Dzieci mogły posłuchać bicia własnego serca oraz swoich kolegów. 



Każdy uczeń mógł zmierzyć swoje ciśnienie oraz tętno. Dzieci były zachwycone!!





PLASTYKA
Przed świętami uczniowie wykonywali wiele dekoracji do sali lekcyjnej jak również 
na korytarz szkolny. 




