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Nadeszła ta wielce oczekiwana chwila. Mamy nowy rok,
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nowe wyzwania, nowe postanowienia i trochę wolnych dni. Mamy
nadzieję, że po feriach wróciliście wypoczęci i zmobilizowani do

Wieczornica

2

dalszej pracy.
Tym razem połączyliśmy numer styczniowy z lutowym. A

Historia rudowłosej
dziewczynki
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Lekcja z dietetykiem

3

w nim:
Pierwsza Wieczornica w naszej szkole
zorganizowana przez Radę Rodziców,
wyjazd klas 4-5 do Teatru Kamienica
na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza”,

Bal karnawałowy

4-5

Ciekawa lekcja z dietetykiem o zdrowym
stylu życia,

Dzień Seniora

6

Fotorelacja z Balu Karnawałowego w naszej
szkole,
Przedstawienie

Walentynki

7

z

okazji Dnia Seniora,
Liściki na Walentynki.
Jest co czytać i oglądać. Zapraszamy do lektury naszej gazetki.
Redakcja:
Nadzór nauczycielski: Renata Samsel
Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze,
opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana
plusami lub ocenami z przedmiotu.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
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W dniu 21 stycznia 2017 r. odbyła się w
naszej szkole pierwsza Wieczornica, zorganizowana przez Radę Rodziców. Na wydarzenie licznie przybyły dzieci ze swoimi rodzicami, babciami i rodzeństwem. Rada Rodziców zadbała o poczęstunek i ciepłe napoje. Z racji obchodzonych w tych dniach świat, Babcie i Dziadkowie uhonorowani zostali gromkim odśpiewaniem "Sto lat" oraz stworzonym przez
wszystkie dzieci, wspólnym, opowiadaniem na temat: „Moi najwspanialsi dziadkowie".
Następnie rodzice przepięknie czytali zgromadzonym na sali wiersze, fraszki i
zagadki, przeplatając je wspólnym śpiewaniem kolęd w atmosferze radosnego bożonarodzeniowego czasu. By jeszcze bardziej urozmaicić spotkanie, mamy organizowały dzieciom zabawy ruchowe. Następnie, swój czas przy mikrofonie otrzymały dzieci.
Recytacjom i śpiewom nie byłoby końca, gdyby nie późny wieczór i konieczność pożegnania.
W imieniu Rady Rodziców serdecznie
dziękuję za liczne przybycie i świetną zabawę.
Dziękuje również wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania imprezy, która, mam
nadzieje, stanie się początkiem tradycji spotkań wieczornych.

Ewa Nagrodzka-Rosa
Przewodnicząca Rady RODZICÓW

Dnia 30 stycznia klasy czwarte i piąte pojechały do Teatru
Kamienica na spektakl Ania z Zielonego Wzgórza . Uczniowie mieli okazję
zapoznać się z ciekawym przedstawieniem ,które dotyczyło jednej z
lektur obowiązujących w klasie piątej. Aktorzy wczuli się w swoje role,
a pomagała im w tym scenografia i kostiumy. Główną role zagrała Olga
Sarzyńska . Uczniowie z zaciekawieniem oglądali perypetię rudowłosej Ani . Widzowie mówili, że spektakl był ciekawy, śmieszny i z chęcią wybraliby się na podobne przedstawienie.
Klaudia Wendołowska kl.4b
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Dnia 27 stycznia gościliśmy panią Adriannę Szczepaniak z firmy Sebex, która dostarcza do naszej szkoły produkty nabiałowe ,warzywa i owoce.
Pani dietetyczka wygłosiła prelekcję w klasach I-III dotyczącą zdrowego odżywiania. Podczas niej dzieci dowiedziały się o piramidzie żywieniowej, ilości posiłków, produktów żywieniowych i ich wartości.
Pani Adrianna pokazała uczniom w jaki sposób przygotować smaczne i zdrowe owsianki,
desery oraz napoje. Dzieci wiedzą już, że produkty zbożowe powinny być głównym źródłem
energii a produkty mleczne powinny być stałym elementem diety. Ważne jest codzienne spożywanie warzyw , owoców i picie dużej ilości wody. Dzieci wiedzą również, czego należy unikać: tłuszczy, słodyczy i soli. Spotkania upłynęły w bardzo miłej atmosferze i dostarczyły naszym uczniom wielu odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
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Długo oczekiwany Bal Karnawałowy
odbył się 31 stycznia. Od godz. 9.00
na przystrojonej dużej sali gimnastycznej bawiły się klasy I-III. O
12.00 nastąpiła zmiana i na salę weszły klasy IV-VI. Od rana korytarzami szkoły przechadzały się postacie z
bajek, baśni i filmów, a nawet ożyły
przedmioty codziennego użytku. Cyganka prowadząca bal, pełna werwy
i pomysłów, nie dawała
za długo podpierać
ścian.
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Mały Wolontariat, działający prężnie w naszej szkole, 9 lutego zorganizował dla
babć, dziadków, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły przedstawienie pt.
„Jak to z wnusią Zosią było…”. Tematem przedstawienia były dobre maniery i dobre wychowanie, nad którymi dbają i wpajają nam osoby starsze.
Goście mieli również okazję wysłuchać znanych i lubianych
wierszy Jana Brzechwy, które pamiętali z własnego dzieciństwa.
Na zakończenie odbył się również słodki poczęstunek , który ufundowała szkolna Rada Rodziców.
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Ach te Walentynki! Serce mocniej bije. Wyczekuje się tego jedynego liściku, który poprawi nam nastrój i utwierdzi nas w przekonaniu, że ta druga osobą również coś do nas
czuje. Z tej okazji w naszej szkole została
zorganizowana poczta walentynkowa, do
której uczniowie przez dwa tygodnie mogli
wrzucać swoje liściki. Rozdawaniem ich zajęli się wolontariusze, którzy przed dzień
ferii zimowych wręczali uczniom klas 4-6 ,
długo wyczekiwane listy miłosne. Nadawcy
postarali się, by były one ciekawe, ładne i
oryginalne.
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