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Wiadomości
Przedszkolaka

Przegląd wydarzeń z życia przedszkola

W  ostatnich  dwóch  miesiącach  wychowankowie 

oddziałów  przedszkolnych  wzięli  udział  w  szeregu 

ciekawych zajęć oraz spotkań. Oto niektóre z nich...

********************************************************

Dzień Pluszowego Misia

Dzień  Pluszowego  Misia  w  naszym  przedszkolu  był  pełen 

uśmiechu i świetnej zabawy. Dzieci były szczęśliwe, że mogły spędzić 

tyle  czasu  ze  swoimi  ukochanymi  misiami  oraz  pokazać  je 

koleżankom i kolegom.  

Dzień Postaci z Bajek

5  listopada  co  roku  obchodzimy Światowy Dzień  Postaci  z 

Bajek.  W  tym  wyjątkowym  dniu  dzieci  otrzymały  wybrane  przez 

siebie  opaski  z  ulubiona  postacią.  Przedszkolaki  wysłuchały 

fragmentów bajek i rozpoznawały bajkowe postacie. 

Andrzejki

30 listopada nasze przedszkolaki  przeniosły się  w magiczny 

świat wróżb i zabaw andrzejkowych. Misie i Sówki chciały zajrzeć w 

przyszłość  i  sprawdzić  co  je  czeka.  Poznały  zwyczaje  i  tradycje 

andrzejkowe. 
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Zajęcia z ekologii

25  listopada przedszkolaki  uczestniczyły  w  warsztatach 

ekologicznych,  podczas  których  pan  Dominik  przybliżył  dzieciom 

problem  związany  z  nadmiernym  produkowaniem  odpadów. 

Przedszkolaki  wsłuchiwały  się  w  różnego  rodzaju  ciekawostki 

dotyczące  zanieczyszczania  środowiska,  poznały  skutki 

niewłaściwych zachowań człowieka oraz sposoby walki ze śmieciami. 

Niespodzianką było  własnoręczne ozdobienie otrzymanego plecaka.  

Zajęcia z psem

Rozwijaliśmy  empatię  i  poczucie  odpowiedzialności  ze 

wspaniałym psem Antkiem! Odwiedził nas bowiem  pies ratownik - 

poszukiwacz  ze  swoimi  przewodniczkami.  Dowiedzieliśmy  się,  jak 

czytać sygnały otrzymane od psów, jak się zachowywać, kiedy do nas 

podchodzą oraz mieliśmy okazję zobaczyć różne psie sztuczki. 

Spotkanie z Mikołajem

Tradycyjnie  6 grudnia przedszkolaków odwiedził Mikołaj.  W 

tym  roku  zawitał  tylko  do  starszaków,  ponieważ  przedszkolaki  z 

młodszej grupy przedszkolnej musiały zostać w domu (obowiązkowa 

kwarantanna). Ale obiecał, że jak wrócą, na pewno ich odwiedzi.  Na 

powitanie wspaniałego  gościa dzieci zaśpiewały piosenkę świąteczną 

i wyrecytowały piękny wiersz o Mikołaju. Szanowny gość przybył z 

worem pełnym prezentów. Dzieci otrzymały: grę „Block”, słodycze i 

ciekawą  książeczkę  o  Mikołaju. Każdy  przedszkolak  z  otrzymaną 

paczkę został uwieczniony na pamiątkowym zdjęciu z Mikołajem.

Ksenia Załuska, Anna Rozmus
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Klasa pierwsza
przedstawia

Ze sztuką za pan brat

24  listopada 

ponownie odwiedziła nas 

pani  Katarzyna  Pokuta. 

Wizyta ta jest związana z 

udziałem naszej  klasy w 

projekcje  ARTE,   który 

jest  cyklem  zajęć 

edukacyjnych,  poprzez 

kulturę  i  sztukę  z 

elementami arteterapii. 

Tym  razem  pani 

Kasia  przybliżyła 

dzieciom, czym jest teatr. 

Opowiedziała,  kto 

pracuje  w  tetrze,  czym  zajmują  się  poszczególne  osoby,  a  na 

zakończenie dzieci miały okazję obejrzeć mały teatrzyk. Dzieci były 

zachwycone i już czekamy na kolejne spotkanie.
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Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni

 1 grudnia klasy 1 -3 wybrały się na wycieczkę do Kopalni Soli 

w  Bochni.  Na  początku  razem  z  przewodnikiem  zwiedziliśmy 

kopalnię,  słuchaliśmy  ciekawych  historii  i  opowieści.  Na  koniec 

czekała na wszystkich miła niespodzianka – spotkanie z Mikołajem. 

Każdy dostał prezent oraz woreczek z solą. Wszyscy byli zadowoleni.

Spotkanie  Mikołajem

Mimo że klasa pierwsza spotkała Mikołaja w kopalni  soli  w 

Bochni, to 6 grudnia  ten gość  zawitał do naszej klasy. Wszyscy byli 

mile zaskoczeni. Oczywiście, nie obyło się bez małej niespodzianki. 

Mikołaju, bardzo dziękujemy, że w tym roku byłeś dla nas taki hojny, 

do zobaczenia za rok.

Marzena Bieńkowska
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Z życia 
klasy drugiej

Wycieczka do Bochni

1 grudnia  byliśmy na wycieczce  w Kopalni  Soli  w Bochni. 

Bardzo mi się tam podobało. 

Po przyjeździe na miejsce i zjedzeniu śniadania poszliśmy do 

budynku, w którym zjeżdżało się do kopalni. Dostaliśmy bilety  oraz 

zostaliśmy podzieleni na grupy. Otrzymaliśmy też list od Mikołaja  - 

były  tam  wszystkie wskazówki dotyczące prezentów. Wskazówkami 

były  różne  pytania.  Zwiedzaliśmy  kopalnię,  oglądaliśmy,  jak 

wyglądała  dawniej,  widzieliśmy  mężczyzn,  którzy  sprzedawali 

bałwany solne. Po zwiedzaniu w końcu znaleźliśmy worek Mikołaja. 

Po drodze widzieliśmy kołowrót, którym konie kręciły i urządzenie to 

wyciągało sól. Najbardziej podobało mi się, jak jechaliśmy pociągiem 

do kaplicy,  w której była stajenka i figury świętych. Po zwiedzaniu 

poszliśmy  na  obiad  i  odebraliśmy  prezenty  od  Mikołaja. 

Otrzymaliśmy  też  woreczek  soli.  Na  koniec  wycieczki  mogliśmy 

pójść na stoisko z pamiątkami, aby zrobić zakupy. 

Jestem zachwycona tym miejscem.  Wprawdzie pierwszy raz 

byłam w kopalni, ale mam nadzieję, że tu wrócę.

                                                           Magdalena Gołas
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Agencja informacyjna 
klas starszych

Wycieczka na Grodzisko

25  października  wzięłam  udział  w  pieszej  wycieczce  po 

okolicach  naszej  szkoły.  Była  lekcja  geografii  w  terenie  dla  klasy 

piątej.  Opiekunami  naszej  grupy  zostali:  nasza  wychowawczyni,, 

nauczyciel geografii i pani Natalia.

Tego dnia świeciło słońce i było bardzo przyjemnie,  dlatego 

nasz spacer trwał prawie cztery godziny. Polnymi i leśnymi ścieżkami 

udaliśmy się w kierunku Byczyny, żeby zobaczyć źródło. Po drodze 

zatrzymaliśmy się na krótki odpoczynek i drugie śniadanie. Wreszcie 

dotarliśmy  do  źródła  Smużyna,  które  daje  początek  Byczynce  – 

dopływowi  Przemszy.  Jest  małe  i  obudowane  tak,  że  przypomina 

studnię. Spędziliśmy tam trochę czasu, zbierając jesienne liście.

Potem  ruszyliśmy  w  kierunku  Grodziska.  Podejście  pod 

wzniesienie  było  długie  i  dość  męczące.  Zatrzymaliśmy  się,  żeby 

odpocząć i podziwiać widoki. Przez lornetki widzieliśmy nawet góry! 

Oglądaliśmy także skały, z których zbudowane jest Grodzisko – białe 

oraz  jasnoszare  wapienie.  Na  szczycie  zobaczyliśmy  wykopaliska 

archeologiczne.  Następnie  udaliśmy  się  w  drogę  powrotną.  Na 

kolejnym postoju nauczyliśmy się, jak orientować mapę w terenie. Aż 

w końcu dotarliśmy do szkoły.

Wycieczka była bardzo ciekawa. Dużo się nauczyliśmy.

Katarzyna Ślęzak, kl. V
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Komunikaty 
i ogłoszenia

Urodziny Pani Dyrektor

14  grudnia  Pani  Dyrektor  obchodziła 

„okrągłe”  urodziny.  Z  tej  okazji  cała 

społeczność szkolna składała jej płynące z serc 

życzenia.  Powstał  nawet  okolicznościowy 

wierszyk...

Mistrzowska kreska, głos słowiczy... –

wszystkich Jej pasji nikt nie zliczy.

Pomysłów skarbiec. Cud-szefowa,

przy której każdy szef się chowa.

Doba Jej z gumy – tak rozciągliwa,

że zwykły człowiek by nie wytrzymał

tempa tworzenia kolejnych rzeczy –

lecz nie dla siebie, ale dla dzieci.

Dla swych harcerzy, dla uczniów swoich

Ona się dwoi, Ona się troi,

staje na rzęsach, po ścianach chodzi,

by tylko swoim zuchom dogodzić.
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I każdy uczeń fest Ją kocha

(bo jak by można Jej nie kochać?)

i wirtualne śle buziaki,

bo szczęście to dyrektor taki.

*****************************************************

Bezpieczne zabawy zimowe

Kochani  Wychowankowie!  W  trakcie  zimowych  zabaw  na 

świeżym  powietrzu  pamiętajcie  o  przestrzeganiu  zasad 

bezpieczeństwa. Nie wchodźcie na zamarznięte zbiorniki wodne i nie 

zjeżdżajcie z „górek” wprost na ulice. Uważajcie na siebie!

*****************************************************

Życzenia Noworoczne

Drodzy Uczniowie! Za nami już 

cztery  miesiące  roku  szkolnego. 

Wielkimi krokami zbliża się Nowy 

Rok i zakończenie półrocza.

Życzymy  Wam  wysokich 

wyników w nauce,  a  także  wiele 

przyjemności  z  odkrywania 

świata. Niech rok 2022 będzie dla 

Was  pełen  sukcesów  i  powodów 

do zadowolenia.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Redakcja
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Uśmiechnij 
się!

Nauczyciel wyjaśnia uczniom:

- Ciepło powoduje powiększanie się przedmiotów, natomiast zimno  - 

ich kurczenie się. Czy ktoś poda jakiś przykład?

Na to wyrywa się Jasio:

- W lecie wakacje trwają dwa miesiące, a w zimie tylko dwa tygodnie!

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

- Gdzie znajdują się komary zimą? - pyta nauczyciel biologii.

- Dokładnie nie wiadomo - tłumaczy Jasio. - Ale przydałoby się, żeby 

były tam również latem.

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmena:

- Panie prezesie, zima przyszła!

- Nie mam teraz czasu, powiedz jej, żeby przyszła jutro! A najlepiej 

niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na konkretną godzinę. 

:-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-)

Rozmawia dwóch matematyków:

- Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzisiaj. 

- Nie mogę się już doczekać, co z tego wyniknie. Dziś jest 0 stopni... 
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Zagadki
dla najmłodszych

Jaką porę roku mamy, 

gdy za morzem są bociany?

 Lepi się go, lecz nie z gliny 

ani plasteliny. 

Daj mu miotłę w rękę, 

by wyglądał pięknie.

Co to za woda twarda jak kamień? 

Można na łyżwach ślizgać się na niej.

 Noworocznych wiele życzeń 

niesie dzieciom miesiąc...

Latem było tu boisko, 

a gdy zimą mrozik ścisnął, 

wylano wodę czystą - 

teraz jest...
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