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Dzień Pluszowego
Misia

Wierszyki o
Pluszowym Misiu

.

W tym roku Dzień
Pluszowego Misia
przypadł w sobotę
25 listopada,
dlatego w naszej
szkole
świętowaliśmy go
dopiero w
poniedziałek 27
listopada.

Klasy II i III
przygotowały
przedstawienie
opowiadające o
przygodach
Pluszowego Misia.
Zostały ogłoszone
wyniki konkursu
plastycznego z tej
okazji oraz rozdanie

dyplomów za
zajęcie I, II, III
miejsca i
wyróżnienia. Dzieci
przyniosły też do
szkoły swoje
ulubione misie.

Miś pluszowy,
Miś kudłaty,
Biały, czarny
Lub łaciaty.
Wszystkie misie 
My kochamy,
Bo ich święto dzisiaj
mamy.

Jak ja kocham
misia mego
Nie potrafię żyć bez
niego.
Zawsze chętny do
pomocy
Rano, w dzień, a
nawet w nocy.
Gdy przytulam
mocno go
To magiczną czuję
moc.

.
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      Wiadomości ze szkolnego korytarza

  Nasze grosiki        Loteria

Okazją do
występu było
święto patronki
chórzystów
Świętej Cecylii
oraz jubileusz
chóru z
Drezdenka.

Wcześniej
szkolny chór
zaprezentował
się podczas
Święta
Niepodległości z
repertuarem
pieśni
patriotycznych.

    Występ 
    chóru

..

Chór z naszej
szkoły został
zaproszony do
Dobiegniewa i
zaśpiewał
tampieśni:
"Powietrzem
Moim jest"
"Bez Ciebie"
"Mario czy ty
wiesz".

.

Po raz kolejny
włączyliśmy się
do akcji"Góra
grosza", która
polega na
zbieraniu monet
grosików. Akcja
ma na celu
wsparcie
domów dziecka.
Każda klasa
będzie zbierała
grosiki do końca
grudnia. W
styczniu
podamy,

kto zebrał
najwięcej. Warto
do tej akcji
przygotowywać
się przez cały
rok i zbierać
grosze w
domu,a potem
przynieść do
szkoły. Dzieci w
domach dziecka
mają wiele
potrzeb. I TY
możesz pomóc!

Samorząd
szkolny po raz
kolejny
zorganizował
kiermasz
pluszowych
zabawek.
Najpierw chętni
przynosili swoje
niepotrzebne już
pluszaki, a
potem można
było kupować
losy. Każdy los
wygrywał.
Podczas

losowania było
wiele radości,
szczególnie
wśród dzieci z
młodszych klas.
Furorę zrobił
również nasz
kolega Paweł,
który wylosował
przepiękną
torebkę.
Dziękujemy
wszystkim,
którzy ofiarowali
pluszaki i
zakupili losy.

.

.
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       Szkolna       
 dyskoteka

  Uśmiechnij się

   Dowcipy

Przychodzi
zdołowana
wróżka do
psychologa i
mówi:
- Panie
doktorze, nie
widzę dla siebie
przyszłości

6. Wbijanie
szpilki w imię na
serduszku.
7.Ciuciubabka.

     Wiadomości ze szkolnego korytarza-           
                    
                   impreza andrzejkowa
 

.

Dyskoteka
Andrzejkowa
odbyła się w
naszej szkole
dnia
29.11.2017r. o
godz. 14.00
Każda klasa
musiała wyprać
trzy zabawy np.
taniec na
gazecie w par-
ach, kręcenie
szczura, lanie
wosku, buty.
Było ciekawie,

każdy wyszedł
zadowolony.
Mamy
nadzieję,że na
następny rok
znowu odbędzie
się taka imreza.

Do wróżki
przyszedł
śpiewak
operowy. Ta
spojrzała w
kryształową
kulę i mówi :
- Mam do pana
dobrą i złą
wiadomość.
Którą chce pan
pierwszą?
- Tę dobrą
- Po śmierci
będzie pan
śpiewał

w chórach
anielskich
- To wspaniale!
A ta zła?
- Pierwsza
próba jutro o
10:00

Więcej
pomysłów na
andrzejkowe
zabawy.
1.Wróżenie
z kuli,z
ręki lub z
kart.
2. Limbo.
3. Wyścigi
sportowe.
4.
Krzesełka.
5. Kareta.

.
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       Wiadomości ze szkolnego korytarza
         SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE!

KANAPKI W
SZKOLE

WIERSZ O
ODŻYWIANIU

Zdrowa dieta to
przede
wszystkim
dostarczanie
organizmowi w
odpowiednich
ilościach
składników
odżywczych
węglowodanów 
tłuszczy itd.ZDROWA

ŻYWNOŚĆ
W NASZEJ
SZKOLE

Nasza szkoła
promuje zdrową
żywność,
dlatego
organizuje
różne akcje.

  witaminy,
składniki
mineralne) i
zastosowanie
odpowiednich
technik
kulinarnych

.

Uczniowie
naszej szkoły
robili kanapki w
szkole. Każda
klasa w swoim
gabinecie
lekcyjnym
przygotowała i 
zjadła te
kamapki. Było to
organizowane w
ramach projektu
"Szkoła
promująca
zdrowie"

Zdrowo żyję i
jem zdrowo,
wokół mnie tak
kolorowo.
Tu pomarańcz,
tam kapusta,
Moja dieta nie
jest tłusta.
Jest bogata w
witaminy,
to właśnie jedzą
zdrowe
dziewczyny.
Ręka w górę,
noga w bok,
Wykonuję

żabi skok.
Biegam wkoło i
już drugie
okrążenie leci,
biorą ze mnie
przykład
wszystkie
dzieci.
Mniej słodyczy,
więcej warzyw,
mniej produktów
co się smaży.

.
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Wiadomości ze szkolnego korytarza 
   MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE

MIKOŁAJ? KTO
TO ?

ZDJĘCIA Z
MIKOŁAJEM

MIKOŁAJKI

Był biskupem 
Miry w Licji,
wsławił się
cudami oraz
pomocą
biednym i
potrzebującym. 

Mikołajki –
tradycyjna,
polska nazwa
święta ku czci
świętego
Mikołaja,
biskupa Miry,
obchodzonego 6
grudnia w
katolicyzmie i
prawosławiu.

Klasy 5-7
pojechały do
Wojewódzkiej
Biblioteki
Publicznej do
Gorzowa
Wlkp.na pokazy

chemiczne. Podczas
zajęć można
było
poszerzyć
swoją wiedzę
z przyrody

oraz
zapoznać się
z chemią.
Przeprowadzo
m.in. ciekawy
eksperyment 
np.jak  w kilka
sekund zmienić 

kolor wody.

.

Już 19 grudnia
odbędzie się
akcja:Przebrany
niepytany. Kto
włoży na siebie
świąteczne
przebranie,
uniknie pytania.
Można będzie
również zrobić

sobie zdjęcie z
Mikołajem i

Śnieżynką.   
 

.

.

.

.

.
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      Życzenia Szczęście i magia
świąt         

Jasio pisze list
do świętego
Mikołaja: -
"Chciałbym
narty, łyżwy,
sanki i grypę na
zakończenie
ferii
świątecznych". 

Puk, puk! - Kto
tam? - Merry. -
Jaka Merry? -
Merry
Christmas! 

        

                 Boże   Narodzenie 

     Święta
   na wesoło

.

.

W tym
świątecznym
nastroju
składamy
uczniom i
nauczycielom
serdeczne
życzenia
wszelkiej
pomyślności, 
niepowtarzalnej
atmosfery,
ciepła oraz
obfitości
wszelkich dóbr. 
Niech radość

i pokój Świąt
Bożego
Narodzenia,
poczucie
prywatnego i
zawodowego
spełnienia 
towarzyszą 
przez cały
Nowy 2018 Rok.

Jak bombka na
choince
I gwiazda na
niebie, 
Tak Bóg
miłosierny
zjawia się u
Ciebie 
I daje Ci spokój,
radość i wiarę 
W te Święta
radosne, hojne i
wspaniałe.
Szczęście
nadaje sens
życiu,

To magia w
twym sercu
zaklęta. 
Nie pozwól mu
zostać w
ukryciu,
Podaruj je
bliskim na
święta! 

Fąfara pyta
Jasia:
- Dlaczego
chcesz, aby św.
Mikołaj
przyniósł ci dwa
komplety kolejki
elektrycznej?
- Bo ja też chcę
się bawić, kiedy
tatuś jest w
domu.

.

.
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                NOWY ROK 2018

PAMIĘTAJ O INNYCH W
SYLWESTRA I DBAJ SAM O SIEBIE!

ŻYCZENIA 
NOWOROCZNE

.

.

Nadchodzi
Sylwester-czas
huków i
petard.Nik nie
myśli o
zwierzętach
(szczególnie
psach).Wiele
zwierząt boi się
odgłosów, które
wydają
straszliwy huk.
Pamiętajcie
żeby zadbać
również o swoje
własne

bezpieczeństwo
i samemu nie
strzelać
fejerwerkami.

Gdy fajerwerki
rozbłyskują na
niebie,
Nowy Rok 2018
niech zdrowiem
i szczęściem
spłynie na
Ciebie,
Niechaj Bóg nie
zostawi Cię
nigdy w
potrzebie…
Przyjmij
najlepsze
życzenia
noworoczne!

Niech wszystkie
złe chwile
zostaną za
Nami,
Gdy Stary Rok
odchodzi.
A Nowy Rok
2018 nadchodzi
Składam Ci
serdeczne
życzenia
Szczęśliwego
Nowego Roku! 

.

.
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