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W następnym
numerze fotorelacja
z Konkursu Kolęd i
Pastorałek 2018
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22 XII w piątek w Szkole Podstawowej w
Siostrzytowie z bożonarodzeniowym
przesłaniem dla uczniów klas starszych
oraz rodziców i dziadków wystąpili
uczniowie klasy III, prezentując na
scenie jasełka oraz przepiękne kolędy i
pastorałki. Mali aktorzy z dużym
przejęciem i poświęceniem wiernie
odtworzyli swoje role. Całość
przedstawienia została przygotowana
pod kierunkiem Pani Elżbiety
Krasnowskiej. Jasełka w wykonaniu
dzieci, wprowadziły wszystkich w iście
świąteczny nastrój oraz swym pięknym i
oryginalnym występem,podbiły serca
publiczności. Nowością tegorocznego
spotkania przedświątecznego był
energetyczny występ szkolnego zespołu
cheerleaderek, które zatańczyły do
piosenki "Merry Christmas". Występ był
niemałym zaskoczeniem dla widowni.
Uczniowie, rodzice, nauczyciele i 
goście gromkimi brawami podziękowali
wszystkim , którzy swoim występem
uświetnili ten przepiękny dzień.

W następnym numerze
fotorelacja z Konkursu
Kolęd i Pastorałek 2018

Cicha noc,
              święta noc...
        

    Nasze  
cheerleaderki !

Zespół działa od
września 2017r.
Należą do niego
uczennice z klas 4-
6.Dziewczyny
spotykają się co
tydzień w
poniedziałki i pod
okiem pani Kasi
ćwiczą nowe kroki.
Występ podczas
jasełek był udanym
debiutem.
Dziewczyny
przygotowują się
już do następnego
występu. 

n

Wyjątkowe
stroje i
przepiękna
dekoracja holu.
Podziękowania
dla rodziców i
pani Małgosi
Stasiak.
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Ferie zimowe, ferie zimowe, ferie zimowe, ferie zimowe,
ferie zimowe, ferie zimowe, ferie zimowe 2018!

  Kilka zasad bezpieczeństwa w ferie
Pomysły na ferie 
          2018 

stok narciarski

bezpieczne ferie

1.  Omijaj
zamarznięte
rzeki, jeziora,
stawy. Nigdy
nie wiadomo
czy tafla lodu
wytrzyma.
2.  Zjeżdżaj na
sankach z dala
od jezdni.
3.  Wracaj do
domu o
ustalonej
porze.
4.Baw się pod
opieką
rodziców.

5.  Nie oddalaj
się od domu.
6.  Informuj
rodziców,
gdzie  będziesz
przebywał.
7. Nie
doczepiaj
sanek do
pojazdów.

Wyjdź na
sanki.
Urządź bitwę
na śnieżki.
Idź do kina.
Jedź na
lodowisko.
Graj w gry
planszowe.
Dokarmiaj
ptaki.
Maluj zimowy
obrazek.
Ulep bałwana.
Wyjedź w góry.
Zorganizuj

kulig.
Idź na zajęcia
w Domu
Kultury.
Poczytaj
ciekawą
książkę. 
Ciesz się
wolnym
czasem. Bądź
aktywny.
Dobrej zabawy
życzy Redakcja

wiczka i olcia

wiczka i olcia
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Dokarmianie zwierząt ułatwia ptakom przetrwanie
ciężkich warunków zimowych - niskiej temperatury 
i opadów.  Lot aktywny wymaga wiele energii, a
równocześnie nie pozwala na gromadzenie wewnątrz
ciała znacznych zapasów (niekorzystny wzrost ciężaru).
Bez naszej pomocy niektóre gatunki ptaków mogłyby
wyginąć. Warto też udać się do lasu, ponieważ jest tam
wiele zwierząt potrzebujących pomocy np. sarny. Każdą
chęć pomocy skonsultuj z leśniczym.
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              Pomagajmy zwierzętom zimą!
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