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SKO

@ Pierwszaki już oszczędzają
razem z Bankiem Spółdzielczym

Nowi członkowie SKO

Klasa IIa podczas występu

Do grona uczniów
oszczędzających w
Szkolnej Kasie
Oszczędności dołączyły
pierwszaki.
28 listopada odbył się
uroczysty apel, podczas
którego dzieci z klasy IIa
zachęcały do
oszczędzania nie tylko
pieniędzy, ale też np.
energii i makulatury. Pani
Małgorzata Nowak

z Banku Spółdzielczego
przedstawiła dzieciom
historię pieniądza i SKO.
Dzieci z klasy I otrzymały
książeczki SKO oraz
drobne upominki. Na
koniec spotkania
przygotowanego przez
panią Beatę Milewską i
Ewę Moczulską odbył się
konkurs wiedzy o SKO.

Ala Milik

Uczestnicy wycieczki na lodowisku

Zimowa wycieczka

@ Zabawa na lodowisku dostarczyła
uczniom klasy IIC wiele radości

Każdego roku, w swoje imieniny Święty Mikołaj obdarowuje prezentami grzeczne
dzieci.
   Tak też stało się w tym roku. Klasa II C, jako że zalicza się do tych grzecznych,
zasłużyła na prezent i pojechała na mikołajkową wycieczkę do Siedlec. Pierwszym
punktem programu było lodowisko. Młodzież, idąc w ślady pana dyrektora, pokazała, jak
wspaniale potrafi korzystać z uroków tego miejsca. Kiedy już wszyscy trochę się
zmęczyli, przyszedł czas na projekcję filmu „Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”. Film,
zarówno dla zwolenników tego gatunku jak i sceptyków, okazał się interesujący. Ale
czymże byłby wyjazd wycieczkowy bez wizyty w McDonaldzie? Wypełniając
zwyczajowy obowiązek, wstąpiliśmy na pyszną i ciepłą strawę. Wydawałoby się, że to
już koniec atrakcji, jakie przygotował święty Mikołaj, a tu w drodze powrotnej mieliśmy
okazję podziwiać uroki prawdziwej zimy (pierwszy raz w sezonie). Śnieżyca,
przewrócone przystanki, to tylko niektóre z dodatkowych atrakcji, jakie można było
zobaczyć z okien autobusu. Po dniu pełnym wrażeń, miło było wrócić do domu i
rozpocząć weekend. Mikołaju! Obiecujemy, że będziemy grzeczni, a Ty znów przyjdź
do nas! Opiekunami podczas wycieczki były panie: Bożena Adamczuk, Agnieszka
Ratyńska i pan dyrektor Krzysztof Kotowicz.

Klasa IIC
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Powtarzanie wyrazów

Losowanie wyrazów

Pojedziemy do Pizy
na pizzę i pyzy”- tak
śpiewał kabaret
OTTO w piosence
„Zasmażka”. 

Uczestnicy zajęć
„Nasza przygoda z
regionalizmem” z
projektu „Szkoła
Równych Szans” nie
musieli nigdzie jechać,
aby posmakować tych
przysmaków, musieli
je tylko sami
przygotować. Na stole
obok pyz pojawiły się
także kopytka i kluski
śląskie, oczywiście
wszystko okraszone
skwarkami.
Gotowanie przebiegło
nam bardzo sprawnie.
Kosztowanie tego co
sami ugotujemy, jest
niezwykle przyjemne.
Wszystko było
pyszne.
Na tym atrakcje się nie
skończyły.

Następne zadanie
okazało się o wiele
trudniejsze – było to
robienie szalika na
drutach. Bardziej
„odważni” próbowali
dziergać nawet z
dwóch włóczek. -Dla
naszych mam i babć
nie były one tajemnicą.
Chwyciliśmy druty i
włóczkę, i z wielkim
zaangażowaniem
wzięliśmy się do
pracy. Nie wszystkim
na początku szło
dobrze, niektórzy mieli
ochotę zrezygnować,
ale my się nie
poddajemy. Nie było
więc osoby, która nie
wykonałaby zadania -
mówią uczestnicy
zajęć,
które przeprowadziły
panie Renata Lalak i
Renata Kryszczuk.

Daria Zawadzka

Szaliki na drutach

Smaczne pyzy

„Łamigłówki mądrej
sówki” to tytuł
konkursu
logopedycznego,
który odbył się 26
listopada. 
W konkursie wzięło
udział 30 uczniów z
klas I-III szkoły
podstawowej objętych
zajęciami
logopedycznymi na
terenie placówki.
Konkurs rozpoczęły
wspólne ćwiczenia
usprawniające
narządy mowy. Wraz
z Mi z portalu
logopedycznego
mimowa.pl dzieci
wykonywały
gimnastykę buzi i
języka. Potem w
obecności swoich
kolegów, koleżanek i
nauczycieli
udowodniły, że terapia
logopedyczna
przynosi efekty. Po
organizatorce
konkursu - logopedzie

pani Annie
Kożuchowskiej-
Kurylak uczniowie
powtarzali różne
trudne wyrazy z
głoskami, których
wcześniej nie mówili
lub źle artykułowali.
Dzieci musiały też
m.in. ułożyć zdania z
wylosowanymi
wyrazami, odgadnąć
zagadki i znaleźć
rymujące się wyrazy.
Podczas
podsumowania
okazało się, że
wszystkie drużyny
miały tę samą liczbę
sówek na gałązce
(sówki były punktami
przyznawanymi za
wykonane zadanie).
Uczniowie zajęli
wspólnie I miejsce. 

Martyna Sankowska

SRS-regionalizm

@ Szaliki na drutach i pyzy własnego dzieła przygotowane
podczas zajęć z regionalizmu

Konkurs logopedyczny

@ "Łamigłówki mądrej
sówki" rozwiązane

SRS-zajęcia przyrodnicze

@ Ciekawa wycieczka "Las
pod lupą"

Uczniowie klasy IIb w
ramach zajęć
przyrodniczych z
projektu „Szkoła
Równych Szans”
wybrali się na
wycieczkę do lasu. 
Po przypomnieniu
sobie zasad
zachowania się w
lesie, wyruszyli na
wyprawę.
Przewodnikiem grupy
był tata Darii
Niemierki, który
pokazał młodym
przyrodnikom ciekawe
miejsca,

gdzie zobaczyli lisie
nory, żeremia bobrów,
mrowiska, paśnik dla
zwierząt i szkółkę
leśną. Spacerując po
lesie, obserwowali
owady leśne, słuchali
śpiewu ptaków i nawet
znaleźli kilka grzybów.
Po powrocie z lasu
badacze odpoczywali
przy ognisku, jedząc
pieczone ziemniaki i
kiełbaski. Zajęcia
poprowadziła pani
Anna Zakrzewska.

Podglądanie przyrody

Przy ognisku
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SRS-zajęcia przyrodnicze

@ Spotkanie z ptasznikiem i tarantulą, to jedna z atrakcji
wycieczki

7 grudnia
uczestnicy zajęć
przyrodniczych IV
edycji SRS z klas I, II
b i III byli na
wycieczce w
Warszawie. 

Młodzi przyrodnicy
zwiedzili Starą
Pomarańczarnię w
Łazienkach
Królewskich, w
pokrytym śniegiem
parku obserwowali
wiewiórki, gołębie,
kaczki i pawie.

Ciekawe spotkanie
W budynku Starej
Kordegardy
(strażnicy)
uczestniczyli w
zajęciach

edukacyjnych
prowadzonych przez
znanego etymologa
oraz podróżnika-
pana Dariusza
Kucharskiego. Dzieci
obejrzały prezentację
przedstawiającą
różnorodność świata
bezkręgowców. Miały
też możliwość
spotkania w "dziesięć
oczu"  z ptasznikiem i
tarantulą.

Pająki ...
Największy
entuzjazm wśród
przyrodników
wzbudził taniec
godowy pająków oraz
spotkanie na żywo  z
fosforyzującym
niebieskim kolorem

skorpionem.
Uczniowie brali też
udział w zajęciach
aktywizujących-
tworzyli osnowę i
wątek sieci pajęczej,
a następnie bawili się
w pająki i owady.

W muzeum
W drugiej części
wycieczki dzieci
pojechały do Muzeum
Narodowego, gdzie
uczestniczyły w
zajęciach
edukacyjnych "Ptaki,
robaki i inne owady",
"Pory dnia, pory
roku". Pierwszaki
wskazywały
zwierzęta ukazane w
dziełach znanych
artystów, tworzyły

w grupach zwierzaka-
dziwaka i
wykonywały różne
zwierzątka techniką
origami. Uczniowie
drugiej i trzeciej klasy
w oparciu o dzieła
sztuki analizowali
zmiany zachodzące
w przyrodzie w ciągu
roku.
Opiekunkami
podczas wycieczki
były panie: Teresa
Błońska, Halina
Żero, Anna
Zakrzewska i
Jolanta Kondraciuk.

Agata Żero
Ola Błońska

Święta tuż, tuż ...
Uczestniczki zajęć
"Artystyczne
wariacje" z wielką
radością zabrały się
za przygotowywanie
dekoracji
bożonarodzeniowych.
Zajęcia rozpoczęły od
trudnych w
przygotowaniu
bombek ozdabianych
metodą decupage.
Kolorowe serwetki
pięknie przyozdobiły
styropianowe kule i
już niedługo zawisną

na choince. Potem
każda z dziewczyn
uszyła polarowe
bałwanki, po których
przyszedł czas na
filcowe krasnale,
także na choinkę.
Wiele radości
sprawiło wszystkim
ozdabianie
piernikowych chatek i
ciasteczek. Zajęcia
prowadziła pani
A.Kożuchowska -
Kurylak.

Angelika Bujalska

Malowanie bombek

Przygotowanie pajacyków

Z ozdobami świątecznymi

SRS-"Artystyczne wariacje"

@ Zajęcia w świątecznym
klimacie

Uczestnicy wycieczki Podczas zajęć

W pajęczynie Lekcja muzealna
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Zimorodki

@ Akcja dokarmiania
ptaków rozpoczęta

"Zimorodki" z karmnikami

Kuba ze swoim karmnikiem

Rozpoczął się sezon
zimowy. 
Uczniowie klas I-IV,
członkowie Klubu
Przyjaciół Ptaków
"Zimorodek"
przystąpili do akcji
dokarmiania ptaków.
28 listopada pan Jan
Domański wspólnie z
Zimorodkami zawiesił
karmniki na lipach i
klonach rosnących
przy naszej szkole.
Karmnik do szkolnej
ptasiej stołówki
przyniósł Kuba
Kaniewski z kl.I.
Wykonał go razem z
tatą. Zimorodki

zwracają się z prośbą
do uczniów o pomoc
w gromadzeniu
pokarmu dla małych,
skrzydlatych
przyjaciół. Zima jest
trudnym okresem do
przetrwania. Ptaki nie
są w stanie znaleźć
pokarmu pod grubą
pokrywą śniegu,
dlatego Zimorodki od
10 lat im pomagają.
Dla
najaktywniejszych
uczniów, po
zakończeniu akcji
przewidziane są
nagrody.

Kinga Błońska

Akcja profilaktyczna

@ UWAGA! Chroń się przed
kleszczami!

Uczniowie  klas I –VI
szkoły podstawowej
przystąpili do
programu „Chroń
się przed kleszczami
wszystkimi
sposobami!”.
Jej celem jest
edukacja na temat
kleszczy i chorób
odkleszczowych. 
W ramach programu
„Chroń się przed
kleszczami
wszystkimi
sposobami!”
uczniowie zapoznają

się z zasadami
profilaktyki chorób
odkleszczowych,
zdobędą wiedzę na
temat miejsc
występowania
kleszczy i zagrożeń
związanych z
ugryzieniem przez te
pajęczaki. Poznają
sposoby
przenoszenia się
kleszczy na
zwierzęta i ludzi oraz
sposoby
zapobiegania przed
przenoszonymi przez
nie chorobami.

Kinga Błońska

STOPKA REDAKCYJNA
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Piszemy dla Was i o Was 
od 1998 roku

7 grudnia odbyła się
ostatnia wycieczka
grupy „Nasza
przygoda z
regionalizmem”
realizującej projekt
"Szkoły Równych
Szans".
Pierwszym punktem
programu były
Łazienki Królewskie,
gdzie zwiedziliśmy
Pałac na Wyspie i
Starą
Pomarańczarnię.
Na ścianach Pałacu
zachwycała nas
Kolekcja Obrazów
Króla. Po zwiedzeniu
tych obiektów
udaliśmy się na
spacer po ogrodzie.
Następnym punktem
wyprawy było
Muzeum
Etnograficzne, w
którym obejrzeliśmy
jedną z wystaw
stałych będącą
opowieścią

o budowaniu
muzealnych kolekcji,
tworzonych dzięki
pasji - muzealników,
podróżników,
zbieraczy. Punktem
kulminacyjnym
wycieczki był spektakl
muzyczny w Teatrze
Buffo pt. „Metro”.
Grupa młodych
wykonawców
opowiadała o swoich
marzeniach, a każda
wyśpiewana nuta,
każdy wytańczony
takt był tych marzeń
spełnieniem. 
Wycieczkę
przygotowali:
p.Renata Lalak,
p.Renata Kryszczuk,
p.Anna Zielińska i
p.Krzysztof
Kotowicz.

Uczestnicy zajęć

W łazienkach królewskich

Podczas spaceru

SRS-regionalizm

@ Zwiedzili Łazienki królewskie i Muzeum Etnograficzne
podczas ostatniej projektowej wycieczki
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