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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Marii Konopnickiej
Krzeczyn Wielki 9
59-311, Lubin

Numer 3 11/22

        W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia  

Zapraszamy do
świątecznej galerii

W tym numerze -
znajdziecie
informacje o
szkolnych
uroczystościach i
ciekawych
wydarzeniach. -
podpatrzymy
uczestników kół
zainteresowań. -
podpowiemy, jak
kreatywnie spędzać
wolny czas

-razem z nami
poczujecie magię
zbliżających się
świąt 
A może zachęcimy
Was do działań
twórczych?

          Radosnych Świąt              
         Bożego Narodzenia           
życzy zespół redakcyjny

Ani się
obejrzeliśmy, a już
prawie minęło
pierwsze półrocze.
W naszej szkole
dużo się dzieje. Nic
dziwnego, że czas
szybko biegnie.
Wciąż sprawdzamy
swoje możliwości.

Bierzemy udział w
różnych
konkursach i
olimpiadach.
Czynnie
uczestniczymy w
imprezach
sportowych.
Rozwijamy swoje
zainteresowania.

Jeździmy do kina i
teatru. Dbamy
również o dobre
relacje. I przede
wszystkim dobrze
czujemy się w
naszej szkole.
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Spotkanie z policją.

Dzień Życzliwości

                 SPOTKANIE Z POLICJĄ

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne spotkania z
Policją. Służą one poprawie bezpieczeństwa oraz
szeroko pojętej edukacji. Tegoroczne zajęcia
podzielone były na dwie części. Najpierw pani
policjantka przypomniała młodszej grupie zasady
bezpiecznego zachowania się na ulicy i w domu, a
także w przypadku kontaktu z nieznajomym dorosłym.
Następnie przedszkolaki i uczniowie klas I-III
zademonstrowali, jak prawidłowo należy przechodzić
przez ulicę. Wszystko obserwował Komisarz Lew,
któremu można było później uścisnąć łapkę. Starsi
uczniowie rozmawiali z policjantką o bezpieczeństwie
w sieci. Dowiedzieli się też, że w internecie nikt nie
jest anonimowy, dlatego trzeba pamiętać o
odpowiedzialności za napisane słowa. Można też było
zadawać pytania, na które cierpliwie odpowiadali
policjanci. Wszystkim bardzo podobało się spotkanie.
                                                                    N.B.

                DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

   W listopadzie obchodziliśmy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. Była to wspaniała okazja do tego, żeby
wyzwolić w sobie pozytywne emocje, otworzyć się na
drugiego człowieka, zrobić coś dobrego dla innych..
Śmiało można powiedzieć, że akcja zakończyła się
sukcesem. Okolicznościowa skrzynka pocztowa
wypełniła się sympatyczną korespondencją. Na
tablicy na korytarzu można było przyczepić karteczki z
pozdrowieniami. Pani pedagog odwiedziła klasy
udostępniając ciekawą prezentację o życzliwości.
Poznaliśmy osiem zasad prawdziwej
życzliwości.Ponadto zyskaliśmy przekonanie, że
warto być życzliwym. Na znak życzliwości
przyczepiliśmy sobie do ubrań żółte nalepki z
uśmiechem.
Bardzo spodobały nam się działania związane z
Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Będziemy je
kontynuować nie tylko od święta.

B.P.

B.P.
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Halloween

Andrzejki

               HALLOWEEN W NASZEJ SZKOLE

Halloween to wspaniała okazja do zabawy zarówno
dla najmłodszych jak i starszych. W tym dniu w naszej
szkole najpierw bawiły się przedszkolaki, a następnie
dzieci z klas 1-3. Z myślą o nich uczniowie klasy 8a
pięknie udekorowali salę gimnastyczną i przygotowali
mnóstwo atrakcji. Było więc malowanie twarzy,
wspólne tańce, szalone zabawy i oczywiście konkurs
na najładniejsze przebranie. Jury, jak zwykle bywa w
takich sytuacjach, miało trudne zadanie. Ostatecznie
wyróżniono kościotrupa, trzy czarownice i księżniczkę.
Na końcu bawili się uczniowie klas 4-8. Tu również
wybrano najciekawszy strój. Zwyciężył klaun. Atrakcją
był również słodki poczęstunek.
Wszyscy byli zgodni, że to była udana impreza
wspaniale integrująca  uczniów naszej szkoły.
Szkoda, że na następną trzeba będzie czekać cały
rok. 
                                                           G.J.

                           
                               ANDRZEJKI

Wróżby andrzejkowe to piękna, polska tradycja, którą
warto kultywować. Przekonani są o tym uczniowie
naszej szkoły. Co roku przygotowują w klasach
ciekawe zabawy. Starsi leją wosk przez dziurkę od
klucza, starając się potem z zastygłego kształtu
odczytać przyszłość. Tu pole do popisu ma
wyobraźnia. A gdy jeszcze dodamy poczucie humoru,
dobra zabawa jest gwarantowana. Dziewczyny
chętnie wróżą sobie układając buty w kierunku drzwi.
Wygrywa osoba, której but pierwszy przekroczy próg.
Andrzejki to wspaniała okazja do integracji. Uczniowie
trzeciej klasy starannie przygotowali rozmaite wróżby,
przystroili pięknie salę i zaprosili do zabawy swoich
młodszych kolegów. Wszyscy dobrze się bawili .
                                                                 G.J.

B.P.

B.P.
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Obóz Gross-Rosen

Obóz Gross-Rosen

WYCIECZKA EDUKACYJNA DO OBOZU  GROSS
ROSEN

Dziewiętnastego października uczniowie klasy
siódmej i dwóch klas ósmych wraz z opiekunami
pojechali na wycieczkę do obozu koncentracyjnego
Gross-Rosen. Było to dla nas wielkie przeżycie. Na
początku obejrzeliśmy film dokumentalny. Byli
więźniowie opowiadali, jak powstawał i rozbudowywał
się obóz, jak wyglądało życie codzienne, katorżnicza
praca, a na końcu jak przebiegła ewakuacja więźniów.
Później przeszliśmy do drugiej sali, gdzie była
ogromna makieta, przy której pani przewodnik
omówiła topografię obiektu. Uzbrojeni w niezbędną
wiedzę ruszyliśmy śladami więźniów. Najpierw
skierowaliśmy się w stronę kamieniołomu, gdzie
dawniej pracowali więźniowie. Miejsce to wywarło na
nas ogromne wrażenie, podobnie jak przekroczenie
bramy z napisem "ARBEIT MACHT FREI".
Obejrzeliśmy plac apelowy, podeszliśmy do
szubienicy, zwiedziliśmy zrekonstruowane baraki,
zachowaną "kuchnię", krematorium, miejsce z
tablicami upamiętniającymi zamordowanych różnych
narodowości. Z zaciekawieniem słuchaliśmy historii,
które opowiadała nam pani przewodnik.Na koniec
wzięliśmy udział w warsztatach. Omawialiśmy i
oglądaliśmy przykładowe listy więźniów.
Historia Gross-Rosen jest przykra i wstrząsająca,
jednak cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tej
wycieczce. Dziękujemy pani Monice Kowalczyk za
zorganizowanie wspaniałej i pouczającej lekcji
historii.Do szkoły wróciliśmy z głębokim
przeświadczeniem, że naszym obowiązkiem jest
zachowanie pamięci o ofiarach wojny i działanie na
rzecz pokoju.
                            
                                                                        M. S.

B.P.

B.P.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

9 listopada o godzinie 17.30 w naszej szkole odbyła
się uroczysta akademia z okazji sto czwartej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na przedstawienie przybyło wielu gości , którzy byli
zachwyceni talentami naszych uczniów. Młodzi artyści
oczarowali publiczność  swoimi umiejętnościami.
Widzowie nie kryli wzruszenia słuchając utworów 
muzycznych granych na pianinie przez  Amelkę
Balewicz i Maję Buranicz, a także na flecie
poprzecznym- przez Matyldę Kwiecień i Stanisława
Banacha. Dopełnieniem muzyki był pełen werwy
śpiew szkolnego chóru. Należy wspomnieć o
znakomitej recytacji patriotycznych utworów. Artyści z
dumą deklamowali  wiersze, a także
odegrali  scenki historyczne , które przeniosły nas w
minione czasy . Całe przedstawianie
świetnie zorganizowała i nadzorowała Pani Monika
Kowalczyk. Pozostali nauczyciele naszej szkoły zajęli
się przygotowaniem dekoracji , które idealnie dopełniły
klimat całego przedstawienia.
 15 listopada na szkolnym boisku odbył się bieg ,
który również dotyczył Święta Niepodległości .
Przyjechali do nas reprezentanci ze szkół z Siedlec,
Szklar Dolnych i Niemstowa. Na początku odbył się
krótki apel , a następnie przeszliśmy do biegów. Nasi
uczniowie godnie reprezentowali swoją szkołę i zajęli
wysokie miejsca. Między biegami uczestnicy otrzymali
poczęstunek w postaci ciepłej herbaty oraz kiełbasek
z grilla. Dziękujemy koleżankom i kolegom z
zaprzyjaźnionych  szkół za emocjonującą rywalizację i
czekamy na następne spotkanie.

                                                         M.S

uroczysta akademia

Uroczysta akademia

M.S.

M.S.
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Ślubowanie

   
            ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ

    22 listopada był dla  uczniów klasy pierwszej
 dniem pełnym emocji. To właśnie wtedy nastąpiło
oficjalne przyjęcie pierwszaków w poczet uczniów
naszej szkoły. Ale zanim to nastąpiło , koleżanka z
klasy szóstej sprawdziła, czy jej młodsi koledzy i
koleżanki opanowali niezbędne wiadomości. Okazało
się, że są doskonale przygotowani. Z łatwością
udowodnili, że są godni złożyć   uroczyste ślubowanie
i w ten sposób dołączyć do braci szkolnej. Pan
dyrektor wziął olbrzymi ołówek, którym pasował
przejętych pierwszaków na uczniów naszej szkoły.
Były gratulacje, prezenty od koleżanek i kolegów z
klasy drugiej i trzeciej, a także mnóstwo słodyczy od
zaproszonych gości i Rady Rodziców. No i oczywiście
uczta duchowa. Pierwszoklasiści zachwycili
publiczność  występem artystycznym, z wdziękiem
prezentując swoje zdolności wokalne, recytatorskie i
aktorskie. Po uroczystości rodzice przygotowali dla
pierwszoklasistów słodki poczęstunek.

                      
                      KOŁO PLASTYCZNE

W tym roku szkolnym uczniowie mogą rozwijać swoje
zdolności artystyczne na zajęciach plastycznych. Tu
nikt się nie nudzi. Malujemy, rysujemy, wyklejamy. 
Jesienią tworzyliśmy kompozycje z liści. Mieliśmy też
zajęcia plenerowe.Przed Narodowym Świętem
Niepodległości pomagaliśmy robić dekoracje. Chętnie
tworzymy prace na konkursy plastyczne, a także
włączamy się w różne szkolne działania. Wykonaliśmy
plakaty na Dzień Tolerancji.  A teraz nasza sala
zamieniła się w pracownię elfów. Tu projektujemy i
tworzymy ekologiczne ozdoby świąteczne, które
potem zawiesimy na choince przed szkołą. Srebrne
dzwonki, kolorowe cukierki, papierowe bombki cieszą
oczy i przypominają, że święta są tuż, tuż.

koło plastyczne

M.S.

B.P.
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świętaświęta

święta święta

                         Świąteczna galeria

Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne prace
plastyczne. W klasach i na korytarzach zrobiło się
świątecznie i kolorowo. Jak co roku przed szkołą
przystroiliśmy choinkę własnoręcznie zrobionymi,
ekologicznymi ozdobami. Pamiętaliśmy również o
chorych dzieciach z Przylądka Dobrej Nadziei, dla
których przygotowaliśmy paczki. 

B.P.B.P.

B.P. B.P.


