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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.A.Fredry w
Odrzykoniu
Ks.Ernesta Świątka 4
38-406, Odrzykoń

Numer 68 12/19

 20 grudnia był ostatnim dniem w roku 2019, który spędziliśmy w szkole. Tego dnia odbył się świąteczny apel wraz z jasełkami przygotowany przez klasy
II i III. Uczniowie w czasie przedstawienia śpiewali, grali na fletach oraz recytowali wiersze. Po apelu wszyscy uczniowie wraz wychowawcami udali się na
wigilie do klas, gdzie składali sobie życzenia, łamali się opłatkiem, śpiewali kolędy oraz jedli barszcz z pierogami. Po skończeniu wigilii lekcje były według
planu, ale uczniowie podekscytowani świąteczną atmosferę raczej nie myśleli już o nauce.
Katarzyna Blicharczyk
W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże.
Zapomnijmy o uprzedzeniach,otwórzmy pudła słodkich marzeń.
Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,jak Trzej Królowie z dary swymi,
staną cicho za Twoim progiem,by spełnić to, co dotąd było snami.
Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie.
Świąt magia niechaj zjedna wszystkich, niech w domach będzie Wam jak w niebie...
Redaktorzy gazetki LIDER
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GRUDNIOWE UROCZYSTOŚCI

GŁOS SAMORZĄDU
W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego
projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, którego zadaniem jest zwiększenie
udziału uczniów w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności
uczniowskiej. W ramach tego projektu chcemy zrealizować 5 wyzwań.
Pierwsze jest już za nami a było to wybranie Rzecznika Praw Ucznia, którą
jak wiecie, została pani Joanna Typrowicz. Drugie wyzwanie „Komunikacja i
media” postanowiłyśmy poświęcić na zainstalowanie w naszej szkole
„Skrzynki Inspiracji”. Pojawi się ona w styczniu na jednym z korytarzy.
Zachęcamy Was do podsuwania nam pomysłów w jaki sposób możemy
ubogacić życie szkoły lub coś poprawić. Nie wahajcie się ani chwili!:) O
kolejnych wyzwaniach będziemy Was informować w następnych
artykułach.
Aneta Szarek

 Grudzień to czas różnych uroczystości w naszej szkole.
Zaczynamy od imienin patrona - Aleksandra Fredry.

W dniu 13 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia
poświęcona sylwetce i twórczości Aleksandra hr. Fredry – patrona
placówki. Na szkolnej scenie przypomniano bajki:  „Osiołkowi w żłoby
dano”, „Czterej podróżni”, „Koguty” a w wersji śpiewanej „Małpę w
kąpieli” i „Pawła i Gawła”.
Ponadto przedstawiono scenę z „Zemsty” (Oświadczyny Papkina) i
„Ślubów panieńskich”(Rozpacz Albina, Przysięga Klary i Anieli).
 Treści dopełnił przygotowany przez uczniów klip muzyczny pt.
„Patron nasz” potwierdzający niegasnące kultywowanie twórczości
polskiego komediopisarza w tradycji szkoły.
   A.Prajsnar  
W tym dniu odbyły się również konkursy: recytatorski oraz
plastyczny.                             
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Finał akcji

Szkolne Koło Caritas wraz z
opiekunami pragnie podziękować
wszystkim Rodzicom, Uczniom
i Nauczycielom, którzy przyłączyli się
do organizowanej przez nas po raz
kolejny akcji „Szlachetna Paczka”.
Dzięki Wam udało nam się zebrać:
żywność, środki chemiczne, artykuły
papiernicze oraz słodycze by
spakować paczki, które w bieżącym
tygodniu dostarczymy najbardziej
potrzebującym.
Dziękujemy za okazane serce
Jesteśmy pewni, że nasza pomoc
sprawi, iż w wybranych przez nas
domach zagości radość, nadzieja i
przekonanie, ze nikt nie jest na tym
świecie sam.

Małgorzata Urbanek

Kiermasz pod kościołem

                              Szlachetna paczka
                      Kiermasz bożonarodzeniowy

Święta zbliżają się wielkimi krokami. W związku z tym 15
grudnia Szkolne Koło Caritas przygotowało kiermasz
bożonarodzeniowy. Po każdej Mszy Świętej, na naszym
stoisku można było kupić: gwiazdki, aniołki, choinki,
kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, stroiki i inne
kojarzące się ze świętami akcesoria .
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom,
które włączyły się do akcji i finansowo ją wsparły. Wyrazy
wdzięczności kierujemy  zarówno do wykonujących
ozdoby jak i je kupujących.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na akcje
charytatywne.

Renata Warzycha

.

.
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MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE I....W PIJALNI CZEKOLADY 

W Korczynie V B Wśród słodyczy

ŚWIĘTY MIKOŁAJ WŚRÓD PIERWSZAKÓW

Uczestnicy wyjazdu po zapoznaniu się  z całym procesem
powstawania czekolady własnoręcznie ozdobili czekoladowe odlewy,
które zabrali ze sobą.
Mikołajkowy wyjazd do manufaktury czekolady był słodki i wyjątkowo
udany!
Wychowawcy klas V

Imieniny świętego Mikołaja są co roku doskonałą okazją do oderwania
się od rutynowego szkolnego planu dnia. Dla wielu uczniów mikołajki
to jeden z najprzyjemniejszych dni w trakcie szkolnego roku.
  Zgodnie z tradycją 6 grudnia uczniowie naszej szkoły spotkali się ze
świętym Mikołajem. Tego dnia dzieci ubrały się na czerwono i założyły
mikołajkową czapkę albo rogi renifera. Święty Mikołaj zawitał w
szkolne progi i dla każdego przyniósł coś słodkiego. 
Każdy tego dnia był uśmiechnięty i miał dobry humor.

Aneta Szarek

W dniu 11 grudnia 2019 r. uczniowie klasy Va i Vb wraz z opiekunami
p. Agatą Makarą i p. Renatą  Warzychą odwiedzili  Fabrykę Czekolady
w Korczynie.Tajniki powstawania tego smakołyku przekazał Mistrz
Polski Cukierników pan Mirosław Pelczar. Atrakcją tego miejsca jest
trzymetrowe drzewo kakaowca, czekoladowa fontanna oraz stare
maszyny do produkcji czekolady.
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