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"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją
pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej
umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania,
próbowania, działania!"

                                                                               (B. Conklin)

14 października – Dzień Edukacji                 
Narodowej     
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Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania

Biwak

Biwak

Biwak Biwak

Na zajęciach z języka
angielskiego mieliśmy 
okazję poznać próbkę
brytyjskiego humoru. 
Oglądając Keeping Up
Appearances, czyli
znanego w całej Polsce
serialu Co ludzie
powiedzą? mogliśmy
poznać specyficzny,
brytyjski humor.
Wszyscy śmialiśmy
się do rozpuku  z
przygód Hiacynty
Bucket oraz jej rodziny
i sąsiadów.  

Nasi opiekunowie przy
użyciu tablicy
interaktywnej i
keyboarda trenowali
nasze umiejętności
wokalne, ucząc nas
pieśni harcerskich.
Nie zabrakło również
tradycyjnej gawędy na
zakończenie, która jak
zawsze opowiedziana 
w magicznym
klimacie,  była
zwieńczeniem tego
wyjątkowego
spotkania. W dniu
naszego biwaku
przypadał dzień
Ogólnopolskiego
Głośnego Czytania.
Nasi opiekunowie
przygotowali dla nas
fragmenty powieści  E.
E. Schmitta” Oskar i
pani Róża”. Książka
okazała się ciekawa.
Dlatego też,  zgodnie

stwierdziliśmy,  że
warto do niej wrócić i
przeczytać w całości. 

29 września 2017 roku
w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w
Wiślicy
zorganizowany został
biwak dla uczniów,
harcerzy i zuchów 86
BDWp z Wiślicy. Na
szkolno– harcerską 
zbiórkę stawiło się
osiemdziesięcioro

uczniów naszej
szkoły. Wszyscy
przybyliśmy   w
doskonałych
humorach i w pełnej
gotowości.
Poszczególne
zadania 
zorganizowano z
podziałem na zastępy
i obejmowały: zajęcia

poświęcone
technikom harcerskim
przydatnym w trakcie
wędrówki, szkolenie
przypominające z
zakresu samarytanki
(udzielanie pierwszej
pomocy), zasady
musztry a wraz z nią
poruszanie się w
kolumnie. Odbyła

się również lekcja
literacka, językowa
oraz warsztaty
muzyczne.

Biwak

          Nocne harce..., czyli biwakujemy w szkole!

Z.R

Z.R
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Ślubowanie

Ślubowanie Ślubowanie

                          
                          Ślubowanie klas pierwszych i akademia 
                               z okazji Dnia Edukacji Narodowej  

Rozpoczęcie nauki w szkole jest wielkim przeżyciem dla każdego dziecka,  jego rodziny oraz społeczności uczniowskiej. Dzieci poznają nowe środowisko,
jakim jest szkoła. Muszą sprostać nowym wymaganiom, jakie stawiają przed nimi nauczyciele.
I tak dzień 13 października 2017r. stał się bardzo ważną datą dla naszych małych kolegów z klas pierwszych. Tego dnia  pierwszaki zostały pasowane na
uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wiślicy. Uroczystość ślubowania połączona została z krótkim apelem z okazji Dnia Nauczyciela. W części
artystycznej, przygotowanej na tę okazję uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności i zdolności. Ten wyjątkowy dzień uświetnił występ
szkolnego kółka tanecznego.  

                                                                                                                                                                                                           Zespół Redakcyjny
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    Wieści z Przedszkola

Las

Las

Las

Las

                
                Nasi mali koledzy 
              na wycieczce w lesie

10.10.2017 przedszkolaki z naszej szkoły udały się na wycieczka do najbliższego lasu.Na
miejscu czekali na nich pracownicy Nadleśnictwa Pińczów: p. leśniczy Jerzy Kalinowski 
oraz p. podleśniczy Piotr Krzak. Przedszkolaki  wraz ze swoimi paniami i leśnikami  poszli na
spacer po lesie szukać śladów jesieni. Panowie pokazali dzieciom, czym różnią się 
poszczególne gatunki drzew, a także jak odróżnić drzewo liściaste od iglastego. Opowiadali o
rozpoczętych już przygotowaniach zwierząt do zbliżającej się zimy. Przedszkolaki
dowiedziały się także, dlaczego niektóre drzewa w lesie są wycinane, zobaczyły jak wyglądają
rośliny zaatakowane przez szkodniki. 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                       
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                 Zespół Redakcyjny 
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        Grupa 5 i 6 latków w sadzie

Sad

Sad sad

27 września 2017 roku przedszkolaki z grup  5 i 6 latków, wybrały się do
sadu Państwa Edyty i Łukasza Koral w Jurkowie. Mali podróżnicy
poznali środowisko przyrodnicze, jakim jest sad i podziwiały jego
piękno. Dzieci mogły zobaczyć i dowiedzieć się, jak rosną owoce, jak
się je zrywa, transportuje i przechowuje.  Przedszkolaki  dowiedziały
się, że drzewa, na których rosną jabłka to jabłonie. Mogły zobaczyć i
poznać różne gatunki jabłek. Wszyscy uczestnicy wycieczki zostali
obdarowani pachnącymi i soczystymi jabłkami.
                               
                                                                                                                                                                                           Zespół Redakcyjny 
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           Spotkanie z policjantem

                    Niezwykły gość

p p

p

12 października 2017 roku do naszego przedszkola przybyło dwóch policjantów z Komendy
Rejonowej w Solcu - Zdroju. Tematem spotkania było bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Policjanci przypomnieli  podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez
jezdnię oraz zachowanie   w kontaktach z obcymi ludźmi i zwierzętami.  Dzieci z dużym
zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek policjanta, zadawały mnóstwo pytań.
Przedszkolaki   chętnie również  odpowiadały na pytania policjantów.

11 października
bieżącego roku dzieci z
grup przedszkolnych
oraz zerówki gościły u
siebie strażaka z OSP
w Wiślicy Pana
Marcina Madeja.
Maluchy z wielkim
zaciekawieniem
przedszkolaki słuchały
opowiadań o ciężkiej i
niebezpiecznej pracy
strażaka.  Dzieci
chętnie zadawały też
pytania,a pan Marcin

chętnie na nie
odpowiadał. Na koniec
odbyły się pamiątkowe
zdjęcia. Każdy  mógł
przymierzyć hełm i
mundur strażaka.  

   Zespół Redakcyjny 

Z.R Z.R

Z.R



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 1 10/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Echo Szkoły

             Ciekawostki historyczne
                         525 rocznica odkrycia Ameryki przez Kolumba

n

12 października przypada kolejna rocznica odkrycia Ameryki. Wszyscy wiemy, że Ameryka została odkryta przez
Krzysztofa Kolumba. Lecz nie każdy wie, że niesłusznie nazywa się go odkrywcą  tego kontynentu. Za prawdziwego
zdobywcę nowego lądu możemy uznać Amerigo Vespucciego. Kolumb w zasadzie odkrył wyspy  leżące przy tym
kontynencie a dokładnie: Kub, Haiti oraz wyspy u wybrzeży: Wenezueli, Hondurasu, Panamy lecz w dalszym ciągu ten
błąd mocno pokutuje. A co by było, gdyby Ameryka, w ogóle nie została odkryta. Czy kiedykolwiek się nad tym
zastanawialiście. Prawdopodobnie świat byłby przekonany, że istnieją tylko trzy kontynenty . Nie byliby oni otwarci na
podróże morskie i teraz uczono by, że  ziemia jest płaska.  Można by też pomyśleć o tym, że mapy byłyby bardzo
niekompletne,chodź kto wie, może żeglarze przed Kolumbem zachęciliby innych do odkrywania lądów i dziś
uczylibyśmy się o innych wielkich marynarzach. Pewnie nigdy się tego tak na prawdę  nie dowiemy.
A tak na marginesie z pewnością  nie byłoby DESPACITO!!!

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                 Kacper Zaręba
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         Ponidzie na starych zdjęciach...

P P

Od 16 do 23 października 2017 roku  w naszej szkole odbywała się Wystawa
Fundacji Świętokrzyskiej Góry Historii. To niezwykła ekspozycja
prezentowała  stare zdjęcia Ponidzia. Mogliśmy zobaczyć, jak w latach 20 czy
30 minionego stulecia wyglądały Pińczów, Staszów, czy Chęciny.   Dla nas
szczególnie wyjątkowe były zdjęcia starej Wiślicy.  Po raz kolejny mogliśmy
się przekonać, że region w którym mieszamy jest wyjątkowy i bardzo
urokliwy. 

                                                                                 Zespół Redakcyjny 
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P P

                                          Wolna Grupa Bukowina
                                                                Nuta z Ponidzia
                                                            Tekst: Wojciech Bellon
                                                                                   Polami, polami, po miedzach, po miedzach,
                                                                                   Po błocku skisłym, w mgłę i wiatr
                                                                                    Nie za szybko, kroki drobiąc
                                                                                      Idzie wiosna, idzie nam. (2x)

                                                                                  Rozłożyła wiosna spódnicę zieloną,
                                                                                           Przykryła błota bury błam
                                                                                      Pachnie ziemia ciałem młodym
                                                                                        Póki wiosny, póki trwa. (2x)

                                                                               Rozpuściła wiosna warkocze kwieciste
                                                                                        Zbarwiały łąki niczym kram
                                                                                       Będzie odpust pod Wiślicą
                                                                                       Póki wiosna, póki trwa. (2x)

                                                                               Ponidzie wiosenne, Ponidzie leniwe,
                                                                                       Prężysz się jak do słońca kot,
                                                                                       Rozciągnięte po tych polach,
                                                                                     Lichych lasach w pstrych łozinach,
                                                                                      Skałkach w słońcu rozognionym,
                                                                                          Nidą w łąkach roziskrzoną
                                                                                          Na Ponidziu wiosna trwa. (2x)
                                                                                                       Na Ponidziu.

J J
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  Nasze pasje i zainteresowania...

M.M

M.M

M.M M.M

Nasza świetlica szkolna po raz kolejny uczestniczy w Mega Misji, czyli
ogólnopolskim programie edukacyjnym. 
Mega Misja to nieodpłatny, ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange
dla  świetlic szkolnych. Jego celem jest podniesienie wiedzy i cyfrowych
kompetencji nauczycieli, wychowawców świetlic oraz ich uczniów w wieku 6-
10 lat. Dzięki niemu  najmłodsi są bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami
multimediów. Honorowymi patronami programu są Ministerstwo Cyfryzacji
oraz Fundacja Nowoczesna Polska.

Realizując program  uczymy się m.in.
jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
jakie treści można w nim udostępniać,
jak chronić swoją prywatność w sieci,
przestrzegać netykiety
i praw autorskich, znaleźć wiarygodne
informacje, tworzyć i obrabiać proste
grafiki, dźwięki i filmy, unikać
niebezpieczeństw 
w Internecie.  

M.M

W trakcie programu realizujemy 
następujące obszary kompetencji
cyfrowych: korzystanie 
z informacji, dziecko w środowisku
medialnym, język mediów, prawo,
kreatywne korzystanie
z mediów, bezpieczeństwo 
w komunikacji
i mediach, etyka i wartości 
w mediach, ekonomiczne aspekty
działania mediów, kompetencje
cyfrowe, mobilne bezpieczeństwo
oraz programowanie.

                                            Zespół Redakcyjny
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   Kolegium Redakcyjne
       Szkolnego Echa

Redaktorzy
tematyczni:

Nikola Kaleta
Nikola Łuczyńska
Alicja Madej
Julia Solarska 
Kacper Zaręba 

               
              Wybory do Samorządu Szkolnego 

N.

Nasz Zespół

9 października 2017 roku w naszej szkole odbyły się wybory  do Samorządu
Szkolnego.
Zwycięzcami okazali się:

Natalia Grzywa z kl. 6b -  Przewodnicząca Szkoły
Aleksandra Borzęcka  z kl. 7b - Zastępca Przewodniczącej Szkoły
Amelia Strączek z kl. 4a - Skarbnik
Łucja Jasińska z kl. 6b - Sekretarz

Natalia

R.N
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