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                           ECHO DZIESIĄTKI W NOWEJ ODSŁONIE!

                     Drodzy Uczniowie! 
Echo Dziesiątki jest gazetką szkolną
wydawaną od lat w naszej szkole. Na łamach
naszej gazetki opisywane były bieżące
informacje z życia szkoły. To właśnie tutaj
mieliście możliwość przeczytać, kto zdobył
pierwsze miejsce w konkursie Mistrza Dobrego
Zachowania bądź znaleźć doskonały przepis
na pączki. Teraz zmieniamy się dla Was. Sami
zobaczcie. gazeta
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          WIOSNA PRZYSZŁA!

PPRZYSZŁA DO NAS PANI WIOSNA, TAKA GŁOŚNA I RADOSNA. 
TO BYŁ FANTASTYCZNY DZIEŃ. WARSZTATY WPROWADZIŁY NAS 
W WIOSENNY NASTRÓJ, A SŁONECZKO ZA OKNEM ZACHĘCIŁO 
DO POŻEGNANIA ZIMY. ŻEGNALIŚMY JĄ KOLOROWYM I GWARNYM
KOROWODEM. NA SPOTKANIE WYSZŁA DO NAS PANI WIOSNA, NIOSĄC 
W PREZENCIE BUDKĘ LĘGOWĄ I CUKIERKI.

wiosna Olo
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            WODA TO ŹRÓDŁO ŻYCIA.

Światowy Dzień Wody to święto
ustanowione przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ, obchodzone corocznie 22
marca. W naszej szkole ideą
obchodów jest nie tylko zwrócenie
uwagi na problemy, wynikające ze
zmian klimatycznych, w tym na wciąż
malejące zasoby wody na świecie. 
Podczas prelekcji pt. "W kropelce jest
moc", uczniowie obejrzeli film
edukacyjny, z którego dowiedzieli się,
jak możemy oszczędzać wodę, w jaki
sposób trafia ona do domowych
kranów oraz przez jakie procesy musi
przejść, aby była zdatna do picia.
Podsumowaniem obchodów były quizy
oraz prace plastyczne. Mamy nadzieję,
że te małe kroki wspierające edukację i
świadomość naszej młodzieży
przyniosą pozytywne skutki 
w przyszłości.

        Światowy 
      Dzień Wody
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         Święta Wielkanocne w naszej szkole.

Święta Wielkanocne w Polsce są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele religijnych
i  ludowych  obrzędów. Święconka, palma wielkanocna i malowanie jajek to jedne 
z tradycji Świąt Wielkanocnych. Śmigus Dyngus, inaczej Poniedziałek Wielkanocny
związany jest z tradycją  oblewania wodą, obecnie głównie praktykowaną przez
dzieci.
Wielkanocne potrawy: barszcz biały lub żurek, biała kiełbasa, chrzan, ćwikła.
Wielkanocne  ciasta: babka wielkanocna, mazurek, sernik, pascha.
Wielkanocne symbole to: baranek, jajko, zając, kurczak, rzeżucha, bukszpan, palma.
Wielkanoc to najstarsze chrześcijańskie święto. Obchodzone w niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca - zazwyczaj wypada ona między 22marca, 
a 25 kwietnia. Przygotowania do świąt obejmują wiosenne porządki, dekoracje
domu, pieczenie baranków, babek, mazurków, malowanie jajek itp.
Rada Rodziców naszej szkoły po raz kolejny skorzystała z zaproszenia do udziału 
w Kiermaszu Wielkanocnym. Na terenie jednej z dzielnic Rudy Śląskiej  w Halembie
wiele osób wykorzysta do dekoracji swoich mieszkań ozdoby wykonane przez
uczniów, nauczycieli i  rodziców. Zainteresowanie i docenianie  naszych prac
sprawia, że wzrasta motywacja do działania i rodzą się nowe pomysły, a uczniowie 
zaczynają wierzyć w swoje możliwości.

wlkc
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                           Dzień Otwarty!!

                   
              Dogoterapia w szkole! 

Tak długo wyczekiwane przez
wszystkich spotkanie z psem terapeutą
nareszcie mogło się odbyć. Dzieci
pokochały Anu i nie mogą doczekać się
kolejnego spotkania. Dogoterapia
pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu
umiejętności okazywania emocji i uczuć.

31 marca obchodziliśmy Dzień Otwarty Szkoły. W tym dniu wszystkie drzwi były
otwarte dla lokalnej społeczności. Można było zobaczyć między innymi: salę 
wychowania fizycznego, salę doświadczania świata, pracownię kulinarną, pracownię
ceramiczna itd. Zaprezentowaliśmy również roboty Ozoboty, mBoty oraz klocki Lego
Education.Zabawy było co niemiara. Zapraszamy Was do obejrzenia małej galerii
zdjęć z tego wydarzenia.

W ramach Tygodnia Kultury Zdrowotnej, w
szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgu.
Uczniowie klas III - VIII mieli okazję dowiedzieć
się, jak dbać o swój mózg i dobrostan
psychiczny. "Pogimnastykowali" też umysł oraz
poznali 10 kluczy do szczęścia według Action for
Happiness
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                              Nasza szkoła się rozwija!

Nasza szkoła się rozwija! W ramach
Programu "Laboratoria Przyszłości",
nasza szkoła wzbogaciła się o nowy
sprzęt, warty 30 tysięcy złotych.
Zakupiony został zestaw
nagłaśniający, zestaw foto – video oraz
zestaw Lego Education spike. 
Oj, będzie się działo!

lp
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                                     ŚWIECIMY NA NIEBIESKO!!

2 kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu. Został
on ustanowiony w 2008 r. Nasza
placówka, dzięki uprzejmości Biura
Handlowego w Katowicach - Philips
Lighting Poland S.A., od kilku lat
przyłącza się do tej ogólnoświatowej
akcji, podświetlając szkołę na niebiesko.
Jest to akt solidaryzmu z osobami z
autyzmem i ich rodzinami.
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    TAK POWSTAJE MINIOGRÓD, CZYLI OAZA SPOKOJU W NASZEJ SZKOLE.
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                                  KĄCIK ZAGADEK "RUSZ GŁOWĄ"
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                               ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

K

K

Olo

Olo


	WIOSNA PRZYSZŁA!
	Światowy
	Dzień Wody

