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W tym numerze:
 Zaczynamy nowy rok szkolny

  Już jesień

 Ciekawostki

 Dzień kropki



AktualnościAktualności
  Cześć!!!!! Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021.  Cześć!!!!! Witamy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Cieszymy się, że znowu będziecie z nami. W tym numerzeCieszymy się, że znowu będziecie z nami. W tym numerze
wiele ciekawostek, relacji z imprez szkolnych i  innychwiele ciekawostek, relacji z imprez szkolnych i  innych

atrakcyjnych tematów. Zapraszamy do lektury.atrakcyjnych tematów. Zapraszamy do lektury.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Wakacje  już  za  nami  i  musimy,  niestety,  zaakceptować  fakt,  że  to  jużWakacje  już  za  nami  i  musimy,  niestety,  zaakceptować  fakt,  że  to  już

wrzesień.  Dzień  rozpoczęcia  nowego  roku  szkolnego  nadszedł  nieubłaganie.wrzesień.  Dzień  rozpoczęcia  nowego  roku  szkolnego  nadszedł  nieubłaganie.

  W  związku  z  pandemią  koronawirusa  uroczystość  była  inna  niż  w  latachW  związku  z  pandemią  koronawirusa  uroczystość  była  inna  niż  w  latach

ubiegłych.ubiegłych.



 Uczniowie  przywitali  rok  szkolny  w  klasach,  gdzie  spotkali  się  ze  swoimi Uczniowie  przywitali  rok  szkolny  w  klasach,  gdzie  spotkali  się  ze  swoimi

wychowawcami.  Rozpoczynający  się  rok  szkolny  na pewno będzie  dla  wszystkichwychowawcami.  Rozpoczynający  się  rok  szkolny  na pewno będzie  dla  wszystkich

wielkim sprawdzianem i nowym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć w dobiewielkim sprawdzianem i nowym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć w dobie

koronawirusa.koronawirusa.    Był to  ważny dzień szczególnie  dla dzieci, które przybyły do szkoły  Był to  ważny dzień szczególnie  dla dzieci, które przybyły do szkoły

po  raz  pierwszy.  Mamy  nadzieję,  że   z  niecierpliwością  na  niego  czekały,po  raz  pierwszy.  Mamy  nadzieję,  że   z  niecierpliwością  na  niego  czekały,

a szczególnie na spotkania z nowymi koleżankami i kolegami.a szczególnie na spotkania z nowymi koleżankami i kolegami.

Życzymy samych sukcesów, dużo wytrwałościŻyczymy samych sukcesów, dużo wytrwałości

i cierpliwości oraz jak najlepszych wyników:i cierpliwości oraz jak najlepszych wyników:

- uczniom w nauce,- uczniom w nauce,

- nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej.- nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 Pamiętajcie! Każdy dzień zbliża nas do wakacji! Pamiętajcie! Każdy dzień zbliża nas do wakacji!

Zespół redakcyjny Zespół redakcyjny                                                                                                   

https://kolorowankidodruku.online/https://kolorowankidodruku.online/



„Jestem bezpieczny w szkole i  na drodze”



PAMIĘTAJ NUMERY ALARMOWE

http://absta.pl/przedszkolak.html





29  września  w  szkole  na  ul.  Szkolnej  odbyły  się  wybory  do  Samorządu

Uczniowskiego.  Prawo głosu mieli wszyscy uczniowie klas trzecich. Kandydaci do

Samorządu przygotowali  plakaty  wyborcze,  które  zostały  wyeksponowane  na holu

szkolnym.  Uczniowie  mogli  zapoznać  się  z  programem  wyborczym  kandydatów.

Wybory  zorganizowały  opiekunki  SU  panie   Ania  Sulik-Wysiecka  i  Sabina

Kwidzińska. 

A oto wyniki:

Przewodniczącym został:        Mikołaj Orłowski z kl 3c



         Zastępcami: 

        

Agata Sobolewska z 3 b 

oraz Bartosz Blokus z 3d

   

  
 

Nowo wybranemu Samorządowi
Uczniowskiemu gratulujemy, życzymy

powodzenia, wielu pomysłów oraz
wytrwałości w pracy na rzecz naszej szkoły.



Ślubowanie
klas

pierwszych

„Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy 

i szkoły

Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować kiedy urosnę.

Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”

 Powyższe  tak  ważne  słowa ślubowania,  wypowiedziały  dzieci  ze  wszystkich

klas pierwszych naszej szkoły. 25 września w hali sportowej przy ul. Leśnej, odbyła się

Uroczystość  ślubowania  i  pasowania  pierwszoklasistów.  Ze  względu  na  trwającą

pandemię ślubowanie zostało podzielone na dwie tury. Pierwsza grupa dzieci z klas

1e,  1f  i  1g  ze szkoły  przy  ulicy  Leśnej,  spotkała  się na uroczystości  o godz.  9.00,

natomiast druga grupa uczniów ze szkoły przy ulicy Szkolnej z klas 1a, 1b, 1c i 1d

o  godz.  11.00.  W  tym  dniu  uczniowie  nie  mieli  zajęć  dydaktycznych.  Po

wprowadzeniu sztandaru szkoły, odśpiewaniu hymnu państwowego, przemówieniu

Dyrekcji szkoły Pani Katarzyny Paczoska, Pani Sabiny Zima, Pani Doroty Sychowskiej,

a  także  krótkiej  części  artystycznej  w  wykonaniu  dzieci,  rozpoczęto  ceremonię



ślubowania. Od tej chwili już wszystkie dzieci z klas pierwszych stały się uczniami. 

Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia, uczniowie otrzymali legitymacje, dyplomy,

medale oraz słodkie upominki. 

Wszystkim pierwszoklasistom GRATULUJEMY i życzymy wielu sukcesów w nauce.  

                                  

15  września  w  naszej  szkole  jak  w  wielu  szkołach  na  całym  świecie

świętowaliśmy  Międzynarodowy  Dzień  Kropki.  Dzień  ten  związany  jest

z  kreatywnością  i  odkrywaniem  talentów,  które  drzemią  w  każdym  człowieku.

Świętować  go  możemy  na  różne  sposoby,  a  kropka  to  tylko  początek  –  mała

inspiracja.  Z  tej  okazji  Samorząd  Uczniowski  klas  młodszych  przygotował  dla

wszystkich  uczniów  interaktywną  prezentację  z  wieloma  interesującymi

aktywnościami. W wielu zabawach uczniowie uczestniczyli w szkole podczas zajęć.

Uczniowie  w  kropkowych  kreacjach  tworzyli  ciekawe  prace  plastyczne,

rozwiązywali  łamigłówki  oraz  skakali  i  tańczyli  przy  kropkowych  piosenkach.



Zachęcamy również do „kropkowych” zabaw w domu. 

Wiele inspiracji znajdziecie tutaj» 

https://view.genial.ly/5f4533a9fdd61a0d08afe862/interactive-content-dzien-kropki 

Życzymy wspaniałej zabawy. SU klas I-III



źródło https://www.e-kolorowanki.eu/

Wycieczka do Osady Średniowiecznej w Sławutowie.

24 września 2020 roku klasa IIIB udała się na wycieczkę do Osady
Średniowiecznej w Sławutowie. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak żyli
i pracowali nasi przodkowie   z przed 1000 lat. Poznając pracę garncarza,
tkaczki,  piekarza,  kowala  i  zielarza,  zobaczyli  jak  dawniej  rozwinięte  było
rzemiosło.
Następnie klasa wzięła udział  w warsztatach piekarskich,  podczas których
uczniowie piekli samodzielne przygotowane podpłomyki - placki słowiańskie.
Były pyszne!

 Wielką  frajdę  sprawiły  uczniom  również  gry  i  zabawy  średniowieczne,
w czasie których trzeba było wykazać się dużą siłą, sprytem i zaradnością.
Na  zakończenie  przyszedł  oczywiście  czas  na  pamiątkowe  upominki.
Wszyscy wrócili   z wycieczki bardzo zadowoleni.



Jesień
Jesień to pora roku, która następuje zaraz po lecie. Jej pierwsze oznaki

można dostrzec już pod koniec sierpnia. Cechami jesieni jest między innymi to, że

liście drzew zmieniają kolor na żółty, czerwony, brązowy, po czym opadają. Kolejną

cechą tej pory roku, są owoce drzew. Na dębie pokazują się żołędzie, z kasztanowca

spadają kasztany, a na drzewie jarzębiny wyrastają czerwone grona, nazywane tak

samo jak drzewo.  Lasy zapełnione  są przez grzyby różnego rodzaju,  na przykład

borowiki,  maślaki,  czy  też  podgrzybki.  Trzeba  jednak  uważać,  aby  nie  zebrać

trującego grzyba,  bo może to  przynieść przykre konsekwencje.  Najgorszą  oznaką

jesieni jest to, że zaczyna być zimo, a ciemność nastaje już koło godziny osiemnastej,

dziewiętnastej.  Dlatego  abyście  nie  nudzili  się  w  długie  jesienne  wieczory

przygotowaliśmy kilka zadań. Poniżej przedstawiamy Wam jesienne zagadki! 

Co to za pani, w złocie, 

w czerwieni, sady pomaluje, lasy

przemieni, a gdy odejdzie gdzieś w

obce kraje, śnieżna zawieja po niej

zostaje. 

Co to jest? Odgadnij! Leci tylko

w dół. Jest tylko na dworze.

Suchy być nie może.

                                                          

Na jesień je zasiali. W zimie śnieg

je oblepił. Wiosną szumi pod

niebem. Latem stanie się chlebem.

Dobra gotowana, dobra i surowa,

choć nie pomarańcza, lecz

pomarańczowa. Kiedy za zielony

pochwycisz warkoczyk i

pociągniesz mocno - wnet z ziemi

wyskoczy. 

  Zagadki wybrane ze strony: www.przedszkolaczek.com.pl 



„Dzień Chłopaka”

        

Dzień Chłopaka to  ważny dzień dla chłopców w całej  Polsce.  W tym dniu

dziewczyny  obdarowują  ich  drobnymi  upominkami.  W  naszej  szkole  „Dzień

Chłopaka”  obchodziliśmy w poniedziałek  1  października.  Wszyscy  Panowie tego

dnia przybyli do szkoły wystrojeni w koszule i krawaty. Dziewczynki przygotowały

natomiast smakołyki i prezenty, aby uczcić ten wspaniały dzień. Chłopcom życzymy

wszystkiego  najlepszego z okazji  ich święta!  Aby wszystkie  fajne dni  w żółwim

tempie upływały, by co dzień uśmiechał się do Was świat cały. By nigdy nie było

porannej pobudki i wiał wiatr specjalny, co rozwiewa smutki 

14 października obchodzić będziemy 

Dzień Edukacji Narodowej !

Dzień  Edukacji  Narodowej  w  Polsce  obchodzony  jest  14  października.

Historia  powstania  tego święta  sięga  aż do roku 1773,  gdzie  z  inicjatywy króla

Stanisława Augusta  Poniatowskiego utworzono Komisję  Edukacji  Narodowej. W

języku potocznym dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela,  a jego bohaterami

są wszystkie osoby związane z polską oświatą.



DZIEŃ NASZYCH NAUCZYCIELI
Wszystko nas dziś rozwesela,
Bo to DZIEŃ NAUCZYCIELA!

Szanowne nasze Grono Pedagogiczne

Jest super, po prostu fantastyczne!

W dniu Ich wspaniałego święta

Prosimy, by każdy zapamiętał,

Że za trudną pracę z nami i okazane serce

Chylimy głowy w ogromnej podzięce.

(źródło https://www.bibliotekawszkole.pl)

 

Na ostatniej stronie znajdziecie pomysł na laurkę dla waszego 

nauczyciela. Wystarczy wydrukować i pokolorować.



KĄCIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

                   

Zbliża się jesień ! Czas grzybobrania ! 

"Przestroga grzybiarza" 
Złota jesień, wiatr melodię niesie
a my znów jesteśmy w lesie.
Runo z tego słynie, że bogactwo w nim płynie.
Świetnie jest w lesie,
zwłaszcza, jak się z niego coś wyniesie.
Borowiki czy maślaki,
wybór jest nie byle jaki!
A czerwone muchomorki,
niejadalne są i basta!
Więc gdy chcesz, grzybiarzu miły,
by cię żadne bóle nie trapiły,
nigdy do koszyka swego,
nie zrywaj grzyba obcego!

Źródło: https://dolasunagrzyby.pl.tl/Wiersze-o-grzybach-.-.htm



REDAKCJA
      Zespół redakcyjny: Uczniowie pod opieką 

p. Anny Sulik-Wysieckiej i Aleksandry Kryży




