
Dzi eścioletnie pożegnały waka< 
o naszej szkoły na rozpocze 
ego i edukacji w oddziale prj 

Poznały wychowawcę 
- Mariolę Olejniczak. 
Były bardzo dzielne 

przekraczając próg szkoły.
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F * o c z a  f e / c  r o A
był szczególnym dniem dla 
pierwszoklasistów.
Nowe pomieszczenia, 
nowi koledzy i nowe życie 
w społeczności szkolnej - to 
wszystko przed nimi.

Nasze lekcle
W niektóre dni możemy 

przynosić do szkoły 
ulubione zabawki.



s Po co zbieramy nakrętki ? Robimy 
to po to, aby pomóc potrzebującym 
W  klasie I c na pochwałę 
za przyniesienie największej ilości

W wigilię ANDRZEJEK gościliśm y w klasie star: 
koleżanki ze szkoły w przebraniach  

wróżbitek. Bawiliśmy się  także, z pomocą 
wychowawczyni, rozgrzanym woski 

Powstałe woskowe figurki zabraliśmy d o j0 sn u .

liUsrownfiS

czego zobowiązuje ms data 11 LM@p®<śsif 
Koniecznie do wsoę©S&i wskM© uroczystości 
szkolnej w strojach galowych, % Ik@î llo@inisi[mB 

i z hymnem Polski m  ustach.

to ważne
wydarzenie.
Przypomina
uczniom
o szanowaniu
potrzeb

Obdarowujemy kolegów 
prezentami. Chłopcy z I c 
w DNIU CHŁOPAKA 
otrzymali kubki z imionami 
Dziękujemy Rodzicom 
za pomoc.



MIKOŁAJ o nas nie zapomniał! Przysłał list i worek pełen 
prezentów. Prezenty bardzo nam się podobały. Dziękujemy MIKOŁAJU. 
Prosimy nie zapomnij o nas wprzyszłym roku. Pozdrawiamy.

To pierniki bożonarodzeniowe. 
Przygotowaliśmy je z naszymi rodzicam w domu 

aby następnie trafiły na kiermasz świąteczny.

Wigilia klasowa w I c 
przyniosła wiele radości 
i pomysłowości podczas 
ozdabiania pierników 
upieczonych przez rodziców 
uczniów. To były wspaniałe 
warsztaty kulinarne !

Ciasteczka spożywaliśmy 
na wigilii, a także niektóre 

do domu.

Szkolna atm osfera przedśw iąteczna  ja k  zaw sze
r

pełna zw iastu n ów  Św iąt Bożego N arodzenia .

Idą święta więc
projektujemy,
rysujemy,
ozdabiamy
bombki czyli
bogacimy
swoje
umiejętności 
na lekcjach 
informatyki.



Nasze zainteresowania o KODOWANIU 
rozwijały panie z biblioteki szkolnej. 
Pani Elżbieta Duda -Fajkowska 
stosując swoją wiedzę wzbogaciła 
wiadomości uczniów o kolejny krok

w informatyce, a mianowicie o 
programowaniu w  zrozumiałym  
dla nich języku.

Możemy już wypożyczać książki w szkolnej bibliotece.
Co nam w tym pomogło?
Otóż PASOWANIE NA CZYTELNIKA, które odbyło się 08 stycznia 2020 r.

Starsi koledzy ze szkoły 
poprzez swoje występy 
artystyczne zachęcili nas 
do czytania książek. 

Obiecujemy doskonalić 
sztukę czytania aby czynić 
to samodzielnie.



Jak powinien odżywiać się uczeń? Odpowiemy: smacznie, zdrowo i kolorowo! 
Dzieciom należy wpajać nawyki zdrowego i systematycznego odżywiania. 
Uczeń nie powinien być głodny ! Jego urozmaicona dieta musi dostarczać 
wielu witamin. Można bawić się z dziećmi robiąc kanapki czy inne potrawy, 
które sami wymyślą i zjedzą. Nauczyciele często przypominają 
by dzieci dobrze się odżywiały, dbały o higienę w celu uniknięcia wielu chorób



Bal Karnawałowy klas O - IV
miał miejsce 03.02.2020 r. i thwapod godziny 9:00 do 11:30.
Zabawa prowadzona była p r z e z lo  Uczniowie doskonale bawili się 
przy ulubionej muzyce. Nie brakosarało zabaw kierowanych 
i konkursów. W jednym z takich kom/ujsów wybrano 
ucznióii ^Najpiękniejszych strojach<Hiaarodzeno ich słodyczami.

BAL OSMOKLASISTOW
Ten wspaniały bal odbył się 1 lutego 2020 roku o godzinie 18-ej. 
Uczniowie tradycyjnie rozpoczęli bal Polonezem.
Ws


