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Nasza szkoła: Nasza szkoła: 
−− uczy myślećuczy myśleć
−− rozwija społecznierozwija społecznie
−− uczy wrażliwościuczy wrażliwości
−− pomaga uwierzyć w siebie            pomaga uwierzyć w siebie            

W tym numerze:
Uroczystość z okazji Dnia 

Babci i Dziadka
Ciekawostki z zajęć lekcyjnych
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 UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

Dzień Babci i Dziadka w tym roku zbiegł się z feriami w województwieDzień Babci i Dziadka w tym roku zbiegł się z feriami w województwie  
mazowieckim, dlatego też uroczystość z tej okazji odbyła się w naszej szkolemazowieckim, dlatego też uroczystość z tej okazji odbyła się w naszej szkole  
16.01.2015r. Wszystkie dzieci czynnie uczestniczyły w przygotwaniach do tak16.01.2015r. Wszystkie dzieci czynnie uczestniczyły w przygotwaniach do tak  
ważnego święta. Wspólnie z Panią Anną Piotrowską uczniowie przygotowaliważnego święta. Wspólnie z Panią Anną Piotrowską uczniowie przygotowali  
medale z masy solnej oraz portrety swoich Dziadków. Natomiast z Panią Dyrektormedale z masy solnej oraz portrety swoich Dziadków. Natomiast z Panią Dyrektor  
Agnieszką Głasek dzieci upiekły pyszne piernicznki, którymi obdarowały swoichAgnieszką Głasek dzieci upiekły pyszne piernicznki, którymi obdarowały swoich  
kochanych Dziadków. Nie obyło się bez wzruszającego i przepięknegokochanych Dziadków. Nie obyło się bez wzruszającego i przepięknego  
przedstawienia, które przygotowała Pani Katarzyna Elmerych. Główne roleprzedstawienia, które przygotowała Pani Katarzyna Elmerych. Główne role  
oczywiście odgrywali uczniowie „Kuzni Talentów”. Wszystkie Babcie i Dziadkowieoczywiście odgrywali uczniowie „Kuzni Talentów”. Wszystkie Babcie i Dziadkowie  
byli zachwyceni z wystepu wnucząt, było pięknie i wzruszająco. byli zachwyceni z wystepu wnucząt, było pięknie i wzruszająco. 
    

Sto LAT dla Wszystkich!!!Sto LAT dla Wszystkich!!!





Po części artystycznej odbył się poczęstunek dla gości. Po części artystycznej odbył się poczęstunek dla gości. 



CIEKAWOSTKI Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCHCIEKAWOSTKI Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Koło astronomiczno – ekologiczne  Koło astronomiczno – ekologiczne  

Na dzisiejszych zajęciach koła zainteresowań poruszaliśmy temat dokarmianiaNa dzisiejszych zajęciach koła zainteresowań poruszaliśmy temat dokarmiania  
ptaków zimą. Aby dzieci bardziej zrozumiały sens tych działań, wszyscy razemptaków zimą. Aby dzieci bardziej zrozumiały sens tych działań, wszyscy razem  
zbudowaliśmy karmnik dla ptaków z butelki po soku oraz drewnianej łyżki. Pozbudowaliśmy karmnik dla ptaków z butelki po soku oraz drewnianej łyżki. Po  
wykonaniu zadania wyszliśmy na teren szkoły aby powiesić karmnik oraz innewykonaniu zadania wyszliśmy na teren szkoły aby powiesić karmnik oraz inne  
smakołyki dla ptaków:)smakołyki dla ptaków:)





PrzyrodaPrzyroda

Tematem naszych ostatnich zajęć przed feriami było oddychanie komórkowe.Tematem naszych ostatnich zajęć przed feriami było oddychanie komórkowe.  
Wspólnie z uczniami wykonaliśmy doświadczenie potwierdzające powstawanieWspólnie z uczniami wykonaliśmy doświadczenie potwierdzające powstawanie  
dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Do wykonania tego eksperymentudwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Do wykonania tego eksperymentu  
posłużyła nam woda wapienna, która pod wpływem wdmuchiwanego powietrzaposłużyła nam woda wapienna, która pod wpływem wdmuchiwanego powietrza  
przez słomkę uległa zmętnieniu.przez słomkę uległa zmętnieniu.





Godzina wychowawczaGodzina wychowawcza

Tematem przewodnim godziny wychowawczej było przypomnienie numerówTematem przewodnim godziny wychowawczej było przypomnienie numerów  
alarmowych. Uczniowie wykonali plakat na którym umieścili wszystkie numeryalarmowych. Uczniowie wykonali plakat na którym umieścili wszystkie numery  
alarmowe oraz rozwiązywali quiz z Operonu związany z tematem naszej lekcji. alarmowe oraz rozwiązywali quiz z Operonu związany z tematem naszej lekcji. 



Opracowała Monika CieplińskaOpracowała Monika Cieplińska


