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Pani Jadwiga Bukowska z uczniami

Pani Dyrektor z uczniami

Jesteśmy najlepsi w powiecie!

"ODBLASKOWA SZKOŁA" FINAŁ

13 grudnia 2016 roku w Centrum
Kongresowym ICE w Krakowie odbyła się
uroczystość wręczenia nagród laureatom
VII Edycji Małopolskiego Konkursu
„Odblaskowa Szkoła”. Nasza szkoła
okazała się najlepsza w całym powiecie
suskim, toteż na gali wręczenia nagród nie
mogło zabraknąć naszych uczniów, którzy
pojechali do Krakowa pod opieką Pani
Dyrektor, Małgorzaty Krzysztań, oraz Pani
Jadwigi Bukowskiej. Oprócz nagród
atrakcją  wieczoru był występ zespołu De
MONO.

W TYM NUMERZE "ADASIA":

FINAŁ "ODBLASKOWEJ SZKOŁY"

RELACJE ZE SZKOLNYCH
WYCIECZEK

AKCJA "ŚNIADANIE DAJE MOC"

SPOTKANIE Z KSIĄŻKAMI

ROZRYWKA I NAUKA

KOMIKS "BEZPIECZNY INTERNET" 

J.B.

J.B.

J.B.
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KLUB CZYTAJĄCYCH
"Czytam, bo lubię"

Dzień Czarnego Kota

Najmłodsi uczestnicy zabawy

Klasa VI i VKotki z klasy II

Czy wiecie, że koty mają swoje święto? Otóż, 17
listopada obchodzony jest Dzień Czarnego Kota.
Postanowiliśmy, że to nietypowe święto zagości w
tym roku w kalendarzu imprez szkolnych. W tym
dniu chętni uczniowie przyszli ubrani na czarno z
doklejonymi lub dorysowanymi kocimi atrybutami -
jedni mieli długie ogonki, inni zamaszyste wąsy,
jeszcze inni słodkie kocie uszka. Nasi najmłodsi
szkolni artyści z przedszkola przygotowali
fantastyczne prace plastyczne, na których znaleźli
się koci bohaterowie. Trzeba przyznać,  że 
przedszkolaki wykazały się wyjątkową inwencją
twórczą - ich koty zrobione były z włóczek, kaszy,
waty, papieru kolorowego i prezentowały się
okazale. Starsi uczniowie przygotowali recytację
wierszy o kotach. niektórzy zdecydowali się, by
zamiauczeć lub zamruczeć na scenie. A wszystkie
te przedsięwzięcia miały zwrócić uwagę uczniów
na potrzebę czytania i korzystania ze zbiorów
bibliotecznych. Występy artystów zostały
nagrodzone słodyczami i punktami wpisanymi na
kartę aktywności czytelniczej w ramach Szkolnego
Programu Promocji Czytelnictwa.

k.k.

k.k.

k.k.k.k.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 6 12/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL "Adaś"

PROJEKTUJEMY OKŁADKI KSIĄŻEK

  W ramach Szkolnego Programu Promocji
Czytelnictwa chętni uczniowie wzięli udział w
konkursie na projekt okładki swojej ulubionej książki.
Do biblioteki szkolnej spłynęło wiele prac, spośród
których wyłoniono trzy najlepsze projekty. Wybrane
prace możecie podziwiać w tym wydaniu "Adasia",
zaś wszystkie dzieła w naszej bibliotece.
Wszystkim gratulujemy i jak zwykle zachęcamy do
czytania. 

"Śniadanie daje moc"!

  Z okazji Ogólnopolskiego Dnia
,,Śniadanie Daje Moc” uczniowie
klas I-III oraz przedszkolaki z
oddziału przedszkolnego w
naszej szkole samodzielnie
przygotowali wyjątkowo zdrowe i
niezwykle kolorowe kanapki
oraz przepyszne owocowe
desery. Dzieci i ich
Wychowawców wspomagała
pani Basia - nasza szkolna
kucharka. Wszyscy mali
kucharze z niezwykłą radością
oddali się sztuce kulinarnej, a
potem z równie wielką pasją
zjedli swoje dzieła. Dzieci
przypomniały sobie także
zasady zdrowego odżywiania
oraz higieny wykonywania i
spożywania posiłków. Wy też
jedzcie śniadania - niech moc
będzie z Wami!Zapraszamy na śniadanie!

Czarnoksiężnik z Krainy Oz

Kot w butachPrzygody kotka Psotka

A.N.

Zuzia Pawlica

Patrycja KiełbusBartek Rymarczyk
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Klasa IV i V z wizytą 
w magicznym Krakowie

Spotkanie z hejnalistą, p. Janem Serglem

Lekcja muzealna

Przed obrazem Jana MatejkiKraków wieczorem

Spotkanie z kulturą, sztuką i historią w królewskim
Krakowie uczniowie klasy IV i V naszej szkoły
rozpoczęli od wizyty w  Teatrze Bagatela. Młodzi
widzowie obejrzeli spektakl pt. ”O krasnoludkach,
gąskach i sierotce Marysi‘’ w nowoczesnej
aranżacji. Uczniów zachwyciły przepiękne
kostiumy, rekwizyty, wspaniałe efekty akustyczne,
muzyka i śpiew.  Szczególną sympatię dzieci
wzbudziły Krasnoludki oraz lis Chytrusek …
Po spektaklu uczniowie uczestniczyli w lekcji
muzealnej pt. "Komu bije dzwon Zygmunta?"
przygotowanej przez Muzeum Narodowe w
Sukiennicach. Uczniowie zwiedzili Rynek oraz
wykonali pamiątkowe zdjęcie pod pomnikiem
patrona naszej szkoły, Adama Mickiewicza. Nie
mogło zabraknąć także tradycyjnego karmienia
krakowskich gołębi. 
Uczniowie z Budzowa po prostu nie mogli nie
odwiedzić pochodzącego z naszej miejscowości
hejnalisty, pana Jana Sergla, na Wieży Mariackiej. 
By zdobyć Wieżę Mariacką, dzieci musiały pokonać
271 schodów. Było warto – widok Krakowa zapierał
dech w piersiach.
Późnym wieczorem pełni wrażeń i emocji
uczniowie wrócili do domu.  Pozostały
wspomnienia… oraz marzenia o kolejnej
wycieczce.

O.W.

O.W.

O.W.O.W.
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  Podróże kształcą. Wiedzą to nawet najmłodsi
członkowie naszej szkolnej wspólnoty. W dodatku
są niezwykle przyjemne, toteż każda wycieczka
wzbudza wśród dzieci wielki entuzjazm. 
  W listopadzie podróżowali również najmłodsi
uczniowie naszej szkoły. Razem ze swoimi
wychowawcami uczniowie klas I-III zwiedzili
Muzeum Zamkowe w Pszczynie oraz Zabytkową
Kopalnię Węgla Kamiennego ,,Guido” w Zabrzu.    
    Po powrocie wszyscy zgodnie stwierdzili, że
wyprawa była super! Lekcja historii w pszczyńskim
zamku porwała nawet tych, którzy w szkolnych
warunkach stronią od nauki, a możliwość
własnoręcznego kopania węgla w starej kopalni
pokazała, że w naszych uczniach płynie krew
poszukiwaczy skarbów. 

W Zamku w Pszczynie

Mali podróżnicy

W podziemiach kopalni

Górnikiem być...

W drogę, mali przyjaciele! 

A.N.

A.N.

A.N.

A.N.
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Połącz punkty 1-100

Bezpieczny Internet

"Ortograffiti"

Daria Łabędź
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