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Co Oko
widziało?

Najmilsi!
Najbardziej lubię oglądać Wasze
uśmiechnięte buzie, iskierki radości 
w Waszych oczach. Lubię, kiedy jesteście
szczęśliwi, moi kochani! Tak, jak to było 
w ostatnim czasie podczas szkolnej wigilii,
mikołajek, czy też Tygodnia SuperMocy.
Życzę Wam dużo szczęścia, zdrowia 
i radości! Do zobaczenia w nowym roku
2023!    Oko

.

W tym numerze
"Widziadełka"
znajdziecie
relacje 
z różnych
szkolnych
wydarzeń. 
Na pierwszej
stronie:
mikołajki
zorganizowane
przez Samorząd
Szkolny oraz
Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

.



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 15 12/2022 | Strona 2  
www.juniormedia.plWidziadełko

„PRZERWA NA CZYTANIE 
– BICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”
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Pomogliśmy ustanowić NOWY REKORD w liczbie osób
czytających  na przerwie: 578 TYSIĘCY 433 OSÓB!

Wcześniej było coś dla ducha (szczególnie tego, który
drzemie w molu książkowym), a teraz: coś dla ciała!

Rekordowe czytanie

W czwartek 27 października nasza
szkoła wzięła udział
w międzynarodowej akcji  „Przerwa
na czytanie – bicie rekordu w
liczbie osób czytających na
przerwie”. W czasie przerw dzieci
siedziały na materacach 
i słuchały bajek czytanych przez
nauczycieli. Cała szkoła bardzo
chętnie wzięła udział w akcji.
Wszyscy z ogromnym
zainteresowaniem słuchali
czytanych tekstów. Mnie osobiście
bardzo spodobała się książka  
„A królik słuchał”, czytana przez
panią Sylwię Kowalczyk.

Majka Kopp

W zdrowym ciele
zdrowy duch
W dniu 3 listopada klasa 2-3
au obchodziła Dzień
Kanapki. Uczniowie pod
opieką wychowawcy
samodzielnie przygotowali
drugie śniadanie. Kanapki
były pyszne i... pełne
witamin. Po degustacji
uczniowie brali udział 
w zajęciach związanych 
z tematyką dnia.
w zajęciach związanych 
z tematyką dnia.

Patryk robi zdrową kanapkę Karol zna składniki kanapki. .



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 15 12/2022 | Strona 4  
www.juniormedia.plWidziadełko

Tydzień Uczniowskiej Supermocy
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Poznajemy swoje mocne strony, lubimy siebie,
doceniamy też innych!
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Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

1. Kacper Grabowski
2. Piotr Radomski
3. Nikola Staniak
4. Majka Kopp
5. Kacper
Zygmunciak
6. Kacper Michalak

Stopka
redakcyjna

Dnia 21 listopada w naszej szkole
świętowaliśmy Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka wspólnie 
z UNICEF. Podczas warsztatów
uczestnicy dowiedzieli się, co to
jest Konwencja Praw Dziecka oraz
poznali założenia organizacji
UNICEF. Okazało się, że nie każde
prawo dziecka było dla wszystkich
takie oczywiste.
W tym szczególnym dniu podjęto
mnóstwo wspólnych działań oraz
inicjatyw, aby  głos dzieci był
słyszany przez dorosłych,
polityków i media. Uczniowie
chcieli pokazać, że prawa dziecka
nie są im obojętne, a także to, że
wszyscy działamy przeciw
dyskryminacji i głośno mówimy 
o tolerancji.
To był radosny dzień, 
ale z poważnym przesłaniem.
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