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JAK POWSTAŁ NAJWIĘKSZY NA ŚWIECIE KAPELUSZ?

.

Czy wiecie, że …
W Koziegłowach,
na skraju Jury
Krakowsko-
Częstochowskiej,
w 2006 r.
przedstawicielki
Koła Gospodyń
Wiejskich pobiły
rekord Guinessa,
szyjąc największy
na świecie
kapelusz.
Do jego wyrobu
użyły drzewa
osikowego. Przez
kilka dni moczyły
go w roztworze, a
następnie

z pomocą cieśli
wystrugały z niego
długie wióry, tzn.
łyka. Wykonane z
niego paski zszyły
i uformowały z
nich kapelusz. Do
zaprezentowania
tego
gigantycznego
nakrycia głowy
wykorzystały
specjalnie w tym
celu przygotowany
metalowy stelaż.
Panie, siedząc na
łyżce koparki,
ozdobiły je
pięknymi kwiatami

tak, by nie
naruszyć
delikatnej
struktury.
Prezentacja
kapelusza okazała
się wielkim
wydarzeniem nie
tylko dla
miejscowej
społeczności. Z
całej Polski do
Koziegłów
przyjeżdżali
amatorzy
tworzenia z
drzewa osikowego
kapeluszy i innych
pięknych ozdób.

Z przedstawioną
historią wiążą się
początki
funkcjonowania
„Doliny Osikowej”,
którą odwiedzili
uczniowie klas III b
i III c.
Goszcząc w tym
magicznym
miejscu zostali
zaznajomieni z
tradycją tworzenia
ozdób z łyka.
Poznali technikę
ręcznego
strugania wiórków
z drewna
osikowego

i obejrzeli
narzędzia
wykorzystywane
do tego celu przez
cieśli.

. ..
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Zgodnie z
przyjętym
zwyczajem
uczniowie klas
III b i III c
postanowili
uczcić Dzień
Babci i
Dziadka.
Zaprosili
babcie i
dziadków do
Kościoła św.
Floriana, w
którym
wystawili

przedstawienie
„Ach, co za
noc!”.
Prezentując
bliskim
swojemu sercu
osobom oraz
pozostałym
parafianom
bożonarodzeniową
inscenizację,
przeżywali
przyjście na
świat Jezusa.
Świadkami
tych

niezwykłych
zdarzeń byli
pasterze,
aniołowie i
zwierzęta.
Przybyli także
trzej królowie.
Dzieci
wcielające się
w role
nadmienionych
postaci dały
popis swoich
umiejętności
recytatorskich,
aktorskich

i wokalnych.
Na
zakończenie
uroczystości
złożyły swoim
dziadkom oraz
babciom
życzenia i
wręczyły
własnoręcznie
przygotowane
w „Dolinie
Osikowej”
aniołki i
serduszka.
Wspólnie

spędzony
wieczór miał
na celu
kultywowanie
rodzinnych
tradycji i
integrację
środowiska
lokalnego.

                        DZIEŃ BABCI I DZIADKA

. .

. .
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                       DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzieci nie
zapomniały o
tych babciach i
dziadkach,
którzy z
różnych
względów nie
mogą liczyć na
wizytę swoich
wnucząt.
Postanowiły
wystawić
bożonarodze-
niowe
widowisko
także

dla członków
KLUBU
BAKCYL. Dla
wielu
samotnych
osób spotkanie
to stanowiło
okazję do
spędzenia
kilku miłych
chwil w gronie
rówieśników i
występujących
przed nimi
uczniów
naszej szkoły.

Uczniowie
klasy 2 a
również
przygotowali
miłą
niespodziankę
na okoliczność
Dnia Babci i
Dziadka.
Zaprosili
swoich bliskich
na lekcję
otwartą, w
czasie której
dali popis
swojej wiedzy

i nabytych
umiejętności.
Następnie
prezentowali
się w różnych
formach
artystycznych.
Z przejęciem
odtwarzali role,
a babcie i
dziadkowie ze
wzruszeniem
słuchali
kierowanych
do nich słów.
Wierszem,

piosenką i
tańcem
dziękowały za
trud wniesiony
w ich
wychowanie.
Nie zabrakło
samodzielnie
wykonanych
upominków -
serduszek.
Atmosfera
uroczystości
była wspaniała.
Podziękowa-
niom nie było
końca!

. .

. .
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             O SZKODLIWYM DZIAŁANIU SMOGU ...
            CO SŁYCHAĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ?

SMOG –
nienaturalne
zjawisko
atmosferyczne
polegające na
współwystępo-
waniu
zanieczyszczenia
powietrza
wskutek
działalności
człowieka
oraz
niekorzystnych

zjawisk
naturalnych:
znacznego
zamglenia i
bezwietrznej
pogody.
Wchodzące w
skład smogu
szkodliwe
związki
chemiczne,
pyły i znaczna
wilgotność

stanowią
zagrożenie
dla zdrowia,
są bowiem
czynnikami
alergizującymi
i mogą
wywołać
astmę oraz jej
napady, a
także
powodować
zaostrzenie
przewlekłego
zapalenia 

oskrzeli,
niewydolność
oddechową
lub paraliż
układu
krwionośnego.
Źródło:
Internet.
Jak
przeciwdziałać
skutkom
występowania
smogu?
1.

Ogranicz
wyjścia z
domu w
przypadku
wysokiego
stężenie
zanieczyszczeń
powietrza.
2.Oddychaj
przez nos,
który stanowi
naturalny filtr
powietrza.
3.

Stosuj maski
antysmogowe.
4.Zadbaj o
odpowiednią
dietę i
pożywienie
bogate w
witaminy A, C
i E.

5.  Wyjeżdżaj
za miasto -
nawet krótka
przerwa od
wdychania
zanieczyszczo-
nego
powietrza ma
pozytywny
wpływ na
zdrowie.
6.  Zadbaj o
rośliny w
najbliższym
otoczeniu,
które

w wyniku
fotosyntezy
pobierają z
powietrza
dwutlenek
węgla,
oddając
życiodajny
tlen.
7.  Stosuj
oczyszczacze
powietrza,
które obniżają
poziom
szkodliwych
pyłów w
mieszkaniu.

Co słychać w
świetlicy
szkolnej?

W lutym w
świetlicy
szkolnej czas
upłynął na
licznych
zabawach,
grach
zespołowych
oraz
poznawaniu
otaczającego

nas świata.
Wspólnie
tworzyliśmy
maski
karnawałowe,
bawiliśmy się
i tańczyliśmy.
W walentynki
roznosiliśmy
POCZTĘ
WALENTYN-
KOWĄ i
obdarowywa-
liśmy się
serduszkami,
pokazując

tym samym,
jak bardzo się
lubimy.
Wybraliśmy
się również w
"podróż" po
naszym
mieście.
Poznawaliśmy
związane z 
nim osoby
oraz
charakterysty-
czne miejsca.

. .. .

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_chemiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Py%C5%82_%28zanieczyszczenie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdrowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alergen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Astma_oskrzelowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewlek%C5%82e_zapalenie_oskrzeli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przewlek%C5%82e_zapalenie_oskrzeli
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewydolno%C5%9B%C4%87_oddechowa
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Nie zabrakło
również rozmów
o ulubionych
sportach
zimowych oraz
o tym, jak
lubimy spędzać
czas zimą.
Obecnie
przygotowujemy
się do nadejścia
wiosny.
Wykonujemy ule
z rolek papieru

toaletowego i
pszczółki z
wyciągniętych z
czekoladowych
jajek opakowań
po niespodzian-
kach.

Coraz
większym
zainteresowaniem
cieszą się w
naszej szkole
WARSZTATY
KULINARNE,
prowadzone
przez panie
Gabrielę
Dybałę i Annę
Skołucką.
Dzieci, mając
na względzie
organizowane
w karnawale

zabawy,
uczyły się
przygotowywać
pyszne
przekąski. Z
żółtego sera,
szynki,
kabanosów,
marnowanych
pieczarek,
pomidorków
koktajlowych i
…. wielu
innych
smakowitych
produktów

robiły
apetycznie
wyglądające
koreczki.
Oczywiście nie
zabrakło
słodkich
koreczków
owocowych.
Na kolejnym
spotkaniu
poznały
przepis na
orzeźwiający
koktajl
jogurtowo

– owocowy.
Następne
warsztaty
przyciągną
amatorów past
serowych
serwowanych
na słodko i
słono. Stałym
uczestnikom
zapewne na
samą myśl
ślinka cieknie.
Prowadzące
serdecznie
zapraszają

wszystkich
małych
kucharzy w
każdy
pierwszy
piątek
miesiąca w
godz. od 14.30
do 15.15.

                         ŚWIETLICA SZKOLNA
                      WARSZTATY KULINARNE

.

. .

.
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               SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

Uczennica
klasy III c,
Matylda Kieda
zdobyła III
miejsce w
Zawodach o
Puchar
Sosnowca w
narciarstwie
alpejskim w
kategorii
dziewcząt
szkół
podstawowych

klas I - III,
które odbyły
się 8 lutego
2017 r. na
Górce
Środulskiej.
Nasza
zawodniczka
musiała
wykazać się
umiejętnością
jazdy na
nartach i
odpornością

na "zimowe"
warunki
atmosferyczne.

Rozstrzygnięty
został
Międzyszkolny
Konkurs
Plastyczny
"Magia świąt
Bożego
Narodzenia".
Paulina
Sołtysik

z klasy III a
zajęła
zaszczytne II
miejsce, a
Wiktoria
Sobiesiek z
klasy III b - III
w kategorii:
kartka
bożonarodze-
niowa.

Maksymilian
Żak, uczeń

klasy III b
zdobył I
miejsce w
Międzyszkolnym
Konkursie
Plastycznym
"Najładniejsza
ilustracja do
książki".
Laureatom
serdecznie
gratulujemy
wspaniałych
sukcesów!

. .

Zakończył się
Szkolny
Konkurs
Czytelniczy
"Czy znasz
przygody
bociana
Kajtka? I
miejsce zajęli:
Julian Baran z
klasy III b oraz
Aleksandra
Łuczyńska z
klasy III a. Na
II miejscu
uplasowała

się Aleksandra
Zawalska, a na
III - Zuzanna
Kuś,
uczennice
klasy III b. 

W najbliższym
czasie
zapraszamy
uczniów klas I
- III do wzięcia
udziału w
następujących
konkursach:

1. XV
Międzynarodowy
Konkurs
Plastyczny
„Barwy
dzieciństwa”.
Przelejcie na
papier swoją 
wrażliwość
i wyobraźnię,
pokażcie czym
jest prawdziwa
przyjaźń,
miłość i piękno
otaczającego
Was  świata.

Format: A3 i
A4. Technika
dowolna za
wyjątkiem
plasteliny i
materiałów
sypkich.
Termin: 8 III.
2. Okładka do
ulubionej
książki. Praca
płaska lub
przestrzenna.
Format: max
A4. Technika
dowolna.

Termin: 14 III.
3. „Mój
niepełnosprawny
Przyjaciel i Ja”
– plakat.
Format:
minimum A4,
maksimum A3.
Technika
dowolna.
Termin: 14 III.
4. Recenzja
wybranego
tekstu
prozatorskiego
(powieść, zbiór

opowiadań) lub
tomu
poetyckiego,
która stanowi
ulubioną
książkę.
Termin: 20 IV.
5. Kartka
wielkanocna w
programie
Paint. Termin:
15 III.

. .
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