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Pomagaliśmy Julii - zbieraliśmy nakrętki,
wykonywaliśmy prace plastyczne na aukcję,
a takie przeznaczyliśmy inne gadżety
bożonarodzeniowe na kiermasz.
Zdobyliśmy II miejsce
w konkursie ogłoszonym
przez Publiczne Przedszkole
nr 2 w Radomsku - “Latawcem
marzeń lecimy ku wolności
- niepodległości”.

Dzień Chłopaka upłynął w miłej atmosferze
z prezentami ufundowanymi przez rodziców uczniów.

uroczystość szkolna z okazji 100

Rocznicy Odzyskania Niepodległości

dostarczyła uczniom wiele wiedzy. Odbył się również pokaz białej broni, który pogłębił
wiedzę na temat akcesoriów wojskowych.
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Zos/a Ślaska wzięła udział
w Konkursie piosenki przedszkolnej
organizowanym przez
Publiczne Przedszkole nr 1
w Radomsku w szkole muzycznej.
Dziewczynka otrzymała
dyplom i nagrodę w postaci hulajnogi.
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Recytowaliśmy patriotyczne
wiersze i śpiewaliśmy patriotyczne
piosenki.

Wykonaliśmy k u ty lio ny i dekorację w sali na konkurs szkolny.

Dekorowaliśmy korytarz szkolny
Wigilia klasowa z opłatkiem

Karta świąteczna
Leny Dobrowolskiej

Prace
plastyczne
o tematyce
zimowej
wykonane
na folii

W zimie królują kulig i sanki,
orły na śniegu, w zaspach hulanki,
ale nim serca ogrzeją święta,
ubierz się ciepło i zapamiętaj:
kurtka i szalik,
(lwie rękawiczki,
grube skarpety,sweter nordycki,
buty z kożuszkiem,
z polaru czapka
i nie uszczypnie zima szczypawka!
(frag. wiersza A. Widzowskiej Szczypawka ”)

Samodzielnie wykonane
kanapki na zajęciach szkolnych
z produktów przyniesionych z domu
bardzo smakowały
Uczniowie powinni codziennie
spożywać przynajmniej jeden owoc
i trochę warzyw.

Dziś tu będzie lekcja zdrowia,
a na lekcji zdrowia ja opowiem wam bajeczkę.
Byl raz sobie mały ludzik, co chciał wciąż się brudzić
i leniuszkiem był troszeczkę.
A co robić chciał? Zaraz powiem wam!
... Zjadać chipsy i słodycze...
Być brudaskiem sobie życzył...
Trzeba z tym ludzikiem zrobić coś,
by zrozumiał, że mało zdrowy z niego gość!
Już posłuchał ludzik lekcji,
w głowę się podrapał i zamyślił na godzinę.
Wziął szczoteczkę, umył zęby,
potem wszedł do wanny
i szczęśliwą zrobił minę.
A co zrobić chciał ? Zaraz powiem wam!
...Jeść owoce i warzywa...
Bo to zdrowie się nazywa...
(Frag. utworu K. Gowik “Lekcja zdrowia”).

Przystąpiliśmy do programu "Dziel się uśmiechem",
który jest prowadzony przez PCK w Radomsku. Uczniowie
otrzymali książki z legitymacją Klubu Wiewiórki,,
szczoteczkę, pastę oraz
gumy bezcukrowe w celu
przypomnienia o prawidłowej
higienie zębów.Do czerwca będą
prowadzone zajęcia dydaktyczne
związane z pielęgnacją zębów.
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