Gazetka szkolna

zawiera informacje o wydarzeniach ze
szkoły podstawowej
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K o n k u r s y najmłodszych uczniów to forma zabawy która uczy
zwyciężać i przegrywać, kształtuje osobowość dzieci, zwiększa zapał
do pracy, uczy odporności na stres i niepowodzenia, pokazuje, że dziecko
nie zawsze będzie we wszystkim najlepsze ale czuje się wartościowe.

Konkursy świetlicowe w nas
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konkursie recytatorskim
Wszystkie dzieciaki
uchąją zwierzaki"

Konkurs “Świerszczykowe
wiersze”
w MDK w Radomsku.

z okazji Światowego Dnia Ziemi
uczniowie z oddziału przedszkolnego
sadzili w ogrodzie szkolnym
drzewa - brzozę i sosnę.
Od dwudziestu jeden lat
wychowawca Bożena Nowak
czyni to przedsięwzięcie
ze swoimi wychowankami.
Sadzenie drzew uczy
współodpowiedzialności
za najbliższe środowisko.

Dzień dziecka w Pizzerii Feliks.
Dzieci z Zerówki uczestniczyły w żywej lekcji przygotowania
i pieczenia pizzy. Każde z nich mogło wybrać sobie produkty,
które posłużyły do zrobienia pizzy. Po upieczeniu uczniowie
z apetytem spożywali posiłek. Wycieczkę ufundowali rodzice dzieci.
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Uroczystość Dnia Matki i O/ca
w oddziale przedszkolnym.

14 czerwca 2019 r. do szkoły przybyli goście - rodzice uczniów.
Zostali oni powitani i poproszeni o obejrzenie w ystępów
artystycznych w wykonaniu swoich dzieci. W wierszach,
piosenkach, tańcach było wielkie uczucie miłości, szacunku,
podziwu i podziękowań dla rodziców. Przygotow ane zostały
niespodzianki: upominki wykonane na zajęciach, słodki
poczęstunek z herbatą oraz zabaw y z rodzicam i przy muzyce.

Na zajęciach edukacyjnych dotyczących zdrowego stylu życia
uczniowie z oddziału przedszkolnego poznali ciekawostki
o higienie jamy ustnej i higienie jedzenia.

... Pije mleko, wie że zdrowo
Chrupać marchew na surowo,
Kiedy kicha czysta chustka,
Dobrze mu zasłania usta.
Chcesz to zobacz na obrazku,
Jak jeść żywność bez zarazków.
Rób tak zawsze, bo chcesz chyba
Być tak zdrowy jak ryba.
fragment wiersza z internetu

Dla zdrowych
zębów
konieczne
jest
ograniczenie
cukrów.
Należy
spożywać
wapń
-jogurt,
kefir,
maślankę,
ser żółty
ryby,
marchew,
brokuły, pić
zieloną
herbatę.
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