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Zima to trudny czas dla ptaków. Trudno znaleźć im cokolwiek
do jedzenia, gdyż wszystko zasypał śnieg. Poszukiwania na
mrozie pochłaniają cenną energię. W świecie pokrytym
śniegową pierzynką często możemy spotkać wróble, mazurki,
sikory, dzięcioły, kawki, gawrony, kosy, kwiczoły oraz ich
kuzynów. 

Wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich zimowych
warunków – niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im 
w przetrwaniu zimy można je dokarmiać.
Dlatego też uczniowie klas 1-3 przygotowali karmniki dla
naszych opierzonych przyjaciół, które trafiły za okna kilku
sal lekcyjnych.

Ptaki często przylatują w pobliże naszych domów, gdyż
wiedzą doskonale, że mogą spodziewać się "darmowej
stołówki". Szybko też przyzwyczajają się do takiego źródła
pokarmu i dłuższe przerwy w dostarczaniu im pożywienia
mogą być dla nich niebezpieczne.

Ptaki zaczynamy
dokarmiać tylko
wtedy, gdy pokrywa
śnieżna
uniemożliwia im
żerowanie.
Podczas
bezśnieżnej zimy
ptaki powinny
radzić sobie same,
bez naszej pomocy.

Jeśli już
zdecydujemy się
na zimowe
dokarmianie
ptaków – róbmy to
regularnie!
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W piątkowe popołudnie, 22 listopada,
spotkaliśmy się w auli szkolnej. 

To już szósty raz na deskach naszej
sceny wystąpili nasi uczniowie,
absolwenci, nauczyciele i przyjaciele. 

Była recytacja, śpiew i gra na
instrumentach. 

Oczywiście kolejny raz nie zawiodła nas
publiczność, która wspaniale
dopingowała artystów.

Klimatycznie ociepliliśmy
jesienną szarugę! 

VI
JESIENNE PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
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I było:

- pięknie,
- czysto,

- bezpiecznie,
- smacznie,
- słyszalnie,

- ...
- artystycznie!

.

.

.

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 4 12/2019 | Strona 4  
www.juniormedia.plSzkolny Dzwonek

BIS

Znowu 
moc w śniadaniu

     
Cała społeczność Edukacji Wczesnoszkolnej
naszej szkoły (12 klas) 8 listopada 2019 r. wzięła
udział w kolejnej edycji programu Śniadanie Daje
Moc. 

Uczniowie przypomnieli sobie zalecany przez
specjalistów sposób odżywiania - piramidę
żywieniową oraz zasady zdrowego żywienia.
Wykonali także kanapki lub sałatki z użyciem
różnorodnych warzyw i owoców.

Udział w tym programie utwierdza nas 
w przekonaniu, że śniadanie to najważniejszy
posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do
nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają
siłę do zabawy. 

       TO NAJLEPSZY START W NOWY DZIEŃ!!!
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XVIII Festiwal Teatralny 
„Zdrowym być”

Dnia 28 listopada Nasz Festiwal wszedł w wiek dorosłości, ponieważ obchodził swoje 18 -te urodziny. 
Z okazji tej rocznicy wszyscy uczestnicy festiwalu zaprezentowali się na najwyższym poziomie. Aktorzy 
z różnych grup wiekowych stanęli na wysokości zadania i pokazali, że tak ważny i poważny temat jak dbanie
o zdrowie, można przedstawić z humorem i fantazją. Występy były bardzo dynamiczne dzięki
towarzyszącym im tańcom przy muzyce. Aktorzy rewelacyjnie prezentowali się na scenie udekorowanej
hasłem i iluminacjami świetlnymi przez p. Monikę Czyż.
Festiwal otworzyła piosenka „Tyle słońca w całym mieście” wykonana przez Marysię Czyż i Helenkę
Krajcarz z klasy 1C.
W Festiwalu wystąpiło 8 grup w następującej kolejności: 
„Teatr Horrorek” zaprezentowali uczniowie klasy 2A ze Szkoły Podstawowej  nr 1 pod opieką p. Małgorzaty
Pawlikowskiej. 
„Zębową kłótnię” przedstawiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 z V grupy Sowy p. Grażyny Kożuch.
„Witaminki” zainscenizowali pierwszoklasiści z klasy 1B ze Szkoły Podstawowej nr 1 z wychowawczynią p.
Beatą Galicą – Nowak. 
„Czarownica dba o zdrowie” to tytuł inscenizacji pokazanej przez najmłodszych uczestników - 5 – latki 
z grupy Maki z Prywatnego Przedszkola Stokrotka pod opieką p. Angeliki Lemiech.
Wiersz „Łyżka i widelec” bardzo obrazowo przedstawiła trójka uczniów z klasy 2B Szkoły Podstawowej nr 1
przygotowana przez p. Magdalenę Majewską.
Problematykę zdrowotną w przedstawieniu „Kłopoty Czarownicy” poruszyły dzieci z grupy Pszczółki 
z Przedszkola Publicznego nr 2 pod opieką p. Sylwii Głuchowskiej.
Grupa Jeżyki z p. Elżbietą Rosłon ze Szkoły Podstawowej nr 2, pokazała inscenizację „O tym, jak zajączek 
z chorobami walczył”.
Festiwal zamknęła grupa ze świetlicy szkolnej prowadzona przez p. Monikę Czyż występem „Nie ma czasu
dla hałasu”.
Na koniec wszyscy, aktorzy wspólnie z widzami, w rytm muzyki wykonali taniec symbolizujący zdrowy styl
życia. I tak nasz dorosły XVIII Festiwal dobiegł końca.
W nagrodę wszystkie grupy otrzymały gry zakupione z finansów projektu „Zawsze zdrowo i bezpiecznie,
nie tylko od święta” oraz słodkości zafundowane przez Radę Szkoły.

. .. .
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ŚWIETLICOWE
ANDRZEJKI

Andrzejki to
dzień jedyny
w swoim
rodzaju. 
Wtedy to -
zgodnie
z tradycją -
św. Andrzej
uchyla rąbka
tajemnicy i za
sprawą znaków
i wróżb
podpowiada
nam, co nas
będzie czekać
w przyszłości.

W świetlicy
szkolnej każdy
uczestnik

andrzejkowych
szaleństw z
niecierpliwością
przekłuwał
papierowe
serce, aby
odczytać imię
swojej sympatii.

Katalog wróżb
był obszerny
i bogaty, a
każdy pragnął
wywróżyć sobie
coś
wyjątkowego. 

Organizowane
były pokazy
czarnej magii. 

Wiele śmiechu
i radości
dostarczały
dzieciom
przepowiednie.

Wszyscy
gorączkowo
czekali na to,
by dowiedzieć
się, kto jako
pierwszy z
klasy zmieni
stan cywilny,
będzie bogaty
i komu
w życiu się
powiedzie...

STWÓRZ MEM!
WYGRAJ SŁODKĄ NIESPODZIANKĘ!

.

Nasza dzwonkowa REDAKCJA ogłasza konkurs na

                         NAJLEPSZY
Mikołajkowy

MEM

Liczymy na Twój dowcip i pomysłowość!

Memy best of the best... zamieścimy w grudniowym
wydaniu specjalnym (papierowym!) "Szkolnego
Dzwonka BIS", który będzie można zakupić już 
16 grudnia.

              Skorzystaj z generatora memów:
  I❤IMG

.
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