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   Wrzesień - już jesień
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                 Przysłowia:
1. Jaki pierwszy wrzesień, taka
będzie jesień.
2. Kiedy wrzesień, to już jesień,
wtedy jabłek pełna kieszeń.
3. Wrzesień chodzi po rosie
zbiera grzyby we wrzosie.
 !!! Wszystkie się sprawdzają!!!

W tym numerze:
1. Rozpoczęcie Roku
Szkolnego.
2. Dzień
bezpieczeństwa.
3. Ogólnopolski
dzień przedszkolaka.
4. Origami.
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Rozpoczęcie roku
szkolnego 2017/2018

Pasowanie na
ucznia klasy I.

Inauguracja roku
szkolnego...

Ile dni
będziemy
chodzić do
szkoły?

martix

4 września w naszej szkole odbyło
się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego oraz pasowanie dzieci z
pierwszej klasy na uczniów naszej
szkoły. Wraz ze swoją nową
wychowawczynią p. Bożeną
Cieślarek przygotowały
przedstawienie, po którym pani
dyrektor Emilia Kołodziejczyk
dokonała pasowania symbolicznym
ołówkiem. Od tego dnia Pierwszaki
stały się uczniami naszej małej ale
jakże rodzinnej społeczności
szkolnej. Gratulujemy!!!
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Całą
uroczystość
prowadziła
uczennica klasy
V, Maria
Radwańska.
Podczas apelu,
przemówili
zaproszeni
goście m.in.wójt
gminy Łęczyca-
p. Andrzej
Rogoziński

Następnie po
przemówieniu
pani dyrektor,
na scenę
zaproszona
został
zaproszony
pracownik 
banku PKO w
Łęczycy -       
p. Krystyna
Gołygowska.

To rozpoczęcie roku szkolnego
trochę różniło się od tych
dotychczas. W dużej części
dlatego, że byli z nami
siódmoklasiści. Cała uroczystość
odbyła się na górnym korytarzu
szkolnego budynku, bo niestety ale
pogoda nie dopisała tak jak byśmy
tego chcieli. W tym roku do naszej
szkoły dołączyli nowi nauczyciele:
od muzyki-p. Marcin Tober, od
geografii-p. Marcin Banasiak, od
chemii i biologi- p. Magdalena
Jasiaczek oraz od religii-p. Jolanta
Podsiadłowicz. 

Tak się akurat
złożyło, że w
tym roku
większość
świąt wypada w
weekendy. Po
odliczeniu ferii i
wszystkich
świat, które
nam pozostały,
będziemy
chodzić do
szkoły 184 dni.
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 DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

     19 września w naszej szkole odbył się dzień
bezpieczeństwa. Był to dzień bez zajęć dydaktycznych,
ale mimo wszytko nabyliśmy trochę wiedzy. Mogliśmy
też jechać do domu wcześniej niż zwykle. Szkoła
gościła w tym dniu: strażaków, policjantów oraz
pielęgniarki. Mogliśmy dowiedzieć się wielu rzeczy o
tych zawodach. Strażacy oraz policjanci pozwolili nam
obejrzeć ich samochody od środka, włączaliśmy też
syreny i światła. Pielęgniarki pokazały jak zachowywać
się w niektórych sytuacjach zdrowotnych. 

A.Ś A.Ś
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DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA W
NASZEJ SZKOLE 

Dnia 20 września w naszej szkole odbył się
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej
okazji zostały zorganizowane rozmaite gry i
zabawy. Impreza udała się znakomicie!
Przyniosła radość i niezapomniane
wrażenia. Na zakończenie panie złożyły
dzieciom życzenia i podarowały upominki.

A.Ś

A.Ś

- Co robi
zaatakowany
kucharz ?
- Wzywa posiłki.
____________
- Jak nazywa
się właściciel
sklepu z
roletami ?
- Chevrolet.

SUCHARY:
- Na czym stoi
prąd? 
- Na pięcie.
____________
- Co mówi
ksiądz po ślubie
informatyka?
- Pobieranie
zakończone.

A.Ś

A.Ś
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Jak spędzać długie jesienne wieczory ???

 Możemy na przykład zrobić ozdoby z papieru. Oto 2 pomysły:
1.Jeż; Brązową kartkę A4 złóż w harmonijkę. Następnie złóż ją na pół i przyklej. Z kartki w
kolorze kremowym wytnij kształt buzi jeżyka. Narysuj mu nos,oczy i uśmiech. Przyklej do
harmonijki. Możesz wyciąć jeszcze jabłko lub listki, które będzie niósł na plecach.
2.Parasolka; Na kartce odrysuj szklankę, tak aby powstało kółka. Musisz mieć ich 10.
Każde z nich złóż na pół. Powtórz tę czynność. Rozłóż. Wytnij mały paseczek z taśmy
dwustronnej, przyklej go pośrodku połowy połowy. Zrób tak z każdym kółkiem, lecz miejsce
gdzie mają się złączyć dwa końce zostaw bez przyklejenia. Drucik owiń bibułą. Na jednym
końcu uformuj haczyk do zawieszenia parasolki, a na drugim uchwyt do trzymania
parasolki. Pasek taśmy umieść na druciku. Następnie odklej z taśmy. Taśmę owiń na około
drutu. Przyklejamy do tego parasolkę,aby drucik był w środku. Taśmą łączymy boki które
zostały. 
                                      Gotowe !!!!!
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