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Za co kochamy naszych dziadków?

Na to nie łatwe pytanie zapytane dzieci udzielały różnych
odpowiedzi. Ich wypowiedzi mogą pomóc innym w
napisaniu w życzeń dla seniorów rodu.

1. Za to, że przytula mnie, gdy tego potrzebuję.
2. Za to, że ma więcej cierpliwości niż rodzice.
3. Za to, że czyta fajne bajki.
4. Za to, piecze pyszne ciasteczka.
5. Za to, że zawsze się uśmiecha.
6. Za to, że chodzi ze mną na spacery.
7. Za to, że majsterkuje ze mną. 
8. Za to, że ma zawsze dla mnie czas.
9. Za to, że opowiada najlepsze żarty.
10. Za to, że opowiada ciekawe historie.
11. Za jeżdżenie ciągnikiem.
12. Za wspólne lepienie pierogów.
13. Za to, że gra ze mną w karty i szachy.
14. Za to, że nauczyła mnie robić na drutach.
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Pomoc dla TOZ

Kolorowe Kredki

Akcje, które nas porywają!
Uczniowie oraz pracownicy naszej placówki coraz chętniej uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych. Niektóre są
organizowane od wielu lat, inne- dopiero raczkują.

Akcje, które towarzyszą nam od dawna, jak Góra Grosza, zbiórka żywności i środków higienicznych dla domu
opieki dla osób starszych czy domów dziecka lub zbiórka zniczy, są zawsze chętnie wspierane przez
społeczność naszej szkoły, lecz i nowe akcje, do których dołączyliśmy niedawno- w tym lub zeszłym roku,
okazały się niezwykle popularne.

Efekty zbiórek przekraczają najśmielsze oczekiwania.

Przedsięwzięcia, w które włączyliśmy się w czasie pandemii, okazały się tak popularne, że koordynatorzy
działań na terenie naszej placówki mieli problemy, aby przetransportować przedmioty do właściwych punktów.
Chodzi o akcję Kolorowe Kredki oraz zbiórkę karmy i kocy dla schroniska w Lubinie. Dzięki takim akcjom
staramy się działać nie tylko lokalnie, ale i pomagać potrzebującym w dalszych obszarach.

Wolontariat- korzyści

Biorąc udział w różnych akcjach uczymy, że bycie wolontariuszem nie musi wcale polegać na zbieraniu
pieniędzy. Aby pomagać innym możemy wykorzystywać rzeczy i przedmioty, które planowaliśmy wyrzucić na
śmietnik, jak połamane kredki czy stare narzuty i koce. Jednocześnie dzięki takiej metodzie recyklingu uczymy
dbania o środowisko naturalne. Będąc wolontariuszem czerpiemy liczne korzyści: rozwijamy swoje
kompetencje, poznajemy nowych, ciekawych ludzi, stajemy się aktywni i uczymy się empatii. Warto pomagać!

KZ

KZ
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Oczami Uczniów: Ściąga to nie wszystko,
czyli ściągać każdy może trochę lepiej lub
trochę gorzej...

 Ściąga (także bryk lub zgapa) to dokument zawierający
informacje w skróconej formie, robiony przez uczniów. Gdyby
się tak zastanowić, to każdy sposób na ściągę jest dobry,
chociażby z karteczek, telefonu lub od kolegi z ławki.
Najważniejsze jest to, aby nie zostać złapanym, ponieważ
konsekwencje są nieprzyjemne.

Skutki ściągania

   W Polsce karą za ściąganie jest zwykle nagana i inne
represje, np. pytania ustne. Lecz w porównaniu z innymi
krajami, nie są one ani trochę surowe, gdyż większość
uczniów nie przejmuje się jedynką ze sprawdzianu czy
kartkówki, nawet nie wpływa na jego poprawę. W krajach
azjatyckich, w tym w Korei, uczniowie za ściąganie są karani
bardzo surowo. Najłagodniejszą karą są kary cielesne. Z
reguły za oszukiwanie następuje wydalenie ze szkoły.

Ściąganie, a współpraca i pomaganie

  Nauczyciele często mylą ściąganie ze współpracą.
Przykładowo niektórzy uczniowie wspólnie robią zadania, w
skutek czego mają takie same odpowiedzi lub rozwiązania.
Pedagodzy odbierają to jako ściąganie. Trudno jest im
zrozumieć, że można nie rozumieć jakiegoś tematu lub nie
potrafić zrobić jakiegoś zadania i prosić o pomoc innego
ucznia.

  Kończąc, ściąganie - oprócz minusów ma też swoje plusy.
Robiąc ściągi lub spisując zapamiętujemy niektóre informacje.
Nabywamy sprytu, co jest bardzo potrzebne w życiu
codziennym. Także ćwiczymy wyobraźnię, wymyślając formy i
sposoby ściągania.

WK
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Kreatywne Orzeszki. 
Prace konkursowe naszych młodych
artystów.

Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa

Wierszem malowane

Nauczyciel w krzywym zwierciadle Mein deutsches T-Shirt

   Każdy choć raz w życiu wziął udział w jakimś konkursie w
przedszkolu lub szkole. Konkursy maja sporo zalet, zwiększają zapał do
pracy, rozwijają umiejętności manualne. Zachęcają do aktywnego
spędzania czasu. Dobrze wpływają na samoocenę dziecka oraz odgrywają
znaczącą rolę w wyrobieniu w dzieciach naturalnej odporności na stres i
niepowodzenia.

KZ

KZ

KZ KZ
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Pomysły na zimową nudę. 
1.Naucz się jeździć na łyżwach.
2.Wybierz się na długi spacer z psem.
3. Upiecz ciasto lub ciasteczka.
4. Zrób bliskim niespodziankę i przygotuj piknik w
domu.
5. Przeczytaj książkę.
6. Zagraj w grę planszową.
7. Zrób karmnik dla ptaków.
8. Przeglądnij i uporządkuj stare zdjęcia lub
stwórz album.
9. Przygotuj strój karnawałowy.
10. Przygotuj popcorn, ulubione filmy i urządź
maraton filmowy.

A jeśli spadnie śnieg to wybierz się na
sanki lub zorganizuj bitwę na śnieżki!

Uwaga konkurs!
Regulamin Zimowego Konkursu Fotograficznego

1. Organizatorem konkursu jest SU w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie.
2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie SP w Orzeszkowie.
3. Konkurs trwa do 20 lutego 2022r.
4. Prace można przesyłać na adresy:

kasia.jablonska@gazeta.pl
kam.zal@op.pl
konkursy.sporzeszkow@gmail.com

Zadanie konkursowe: 
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie pięć zdjęć zrobionych w czasie ferii zimowych, a które są jednocześnie realizacją
pomysłów na zimową nudę, zamieszczone w gazetce szkolnej. Fotografie mogą być wykonane w poziomie lub pionie; w kolorze
lub czarno- białe, w sepii...
W treści maila prosimy wpisać imię, nazwisko i klasę.

mailto:kasia.jablonska@gazeta.pl
mailto:kam.zal@op.pl
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Ferie zimowe 2021

Bezpieczne ferie zimowe!!!
Pamiętaj:
Wchodząc na zamarznięty zbiornik wodny ZAWSZE RYZYKUJESZ. Tylko nadzorowane lodowisko
gwarantuje bezpieczną zabawę.
Do 16. roku życia kaski narciarskie są obowiązkowe na każdym stoku!
Nie rzucajcie śnieżkami w samochody- możecie spowodować wypadek.
Załóżcie odblaski!- droga hamowania pojazdów zimą jest znacznie dłuższa. Bądźcie widoczni.
Nie zjeżdżajcie z pagórków obok dróg lub rzek.
Kuligi organizujcie tylko pod opieką osoby dorosłej i nigdy nie doczepiajcie sanek do samochodu.

Miłego i bezpiecznego wypoczynku
Życzy SSU

KZ
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Zagadki

Krzyżówka

sudoku

Kącik z zagadkami Sówki Mądrej Główki 

Sówka przygotowała kilka wyzwań. Przed Wami sudoku, krzyżówka i
wykreślanka. Kto podejmie się wyzwania i zmierzy się z tymi zadaniami, są
chętni? O widzę kilku śmiałków. Gotowi? Start! 

Przełóż jedną zapałkę i rozwiąż równanie

AB

AB

https://www.sudokuweb.org/pl/

zagadkowcy
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