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ϑ Z wizytą u przedszkolaków
Jest karnawał. W karnawale 

wszyscy urządzają bale.

To tradycja bardzo stara, 

strojów pięknych co nie miara.

Niech się bawią duzi, mali

zgromadzeni na tej sali.

Karnawał  to  czas  balów,  maskarad  i  zabaw.  W  czasie 
karnawału  bawią  się  nie  tylko  dorośli.  Jest  to  również  wspaniała 
okazja do zabaw dla dzieci, którym ogromną radość sprawia wcielanie 
się w postacie bajkowe.

21  stycznia  2022  r.  w  naszym  przedszkolu  odbył  się  bal 

karnawałowy.  Wszystkie  przedszkolaki  już  od  rana  były 

podekscytowane czekającą ich zabawą. Dzieci założyły swoje stroje 

balowe i zmieniając się w królewny, księżniczki, wróżki, biedronki, 

batmanów,  piratów,  policjantów,  przybyły  ochoczo  do przedszkola. 

Rozpoznać dzieci było niezwykle trudno.

Przebierańcy  świetnie  się  bawili,  tym  bardziej,  że  zabawa 

karnawałowa  w  naszym  przedszkolu  miała  w  tym  roku  szkolnym 

niecodzienny  charakter.  Największą  atrakcją  była  zabawa  na 

„dmuchańcu”,  studio  tatuaży oraz  dyscypliny  sportowe -  zabawa z 

chustą animacyjną oraz przejście pod rozciągniętą liną.

Wszystkim  tym  zabawom  towarzyszyła  radość,  śmiech  i 

spontaniczna  aktywność  dzieci.  Wychowawczynie  wykonywały 

pamiątkowe zdjęcia, które pięknie uwieczniały wesołe minki swoich 

milusińskich.

W czasie  balu dzieci  mogły napić się soku oraz skosztować 

przygotowanego poczęstunku.

Przedszkolaki  poprzez  zabawę  rozwijały  umiejętności 

współżycia  i  współdziałania  w  grupie.  Rozwijały  śmiałość  w 

kontaktach z rówieśnikami, umacniały wiarę we własne możliwości, 

wzmacniały  poczucie  własnej  wartości.  Bal  dostarczył  wszystkim 

wiele radości. Do domów wszyscy wrócili zmęczeni, ale zadowoleni – 

już teraz gromadzą pomysły na następne karnawałowe przebrania.



   DZIEŃ BABCI I DZIADKA     

"Babuniu, Dziadziuniu, w dniu Waszego święta,
życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta…" 

W  ostatnich  dniach  stycznia  2022  r.,  w  naszym  Oddziale 
Przedszkolnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Niestety, w tym roku dzieci nie mogły gościć dziadków w placówce, 
pomimo  iż  święto  to  na  stałe  wpisało  się  do  kalendarza 
przedszkolnych uroczystości. 

Wnuczęta  uczciły  ten  dzień,  składając  dziadkom  i  babciom 
życzenia,  recytując  wiersze,  śpiewając  piosenki  i  tańcząc, 
przygotowały  laurki  oraz  upominki.  Dzieci  pamiętały,  by 
podziękować  za  opiekę,  cierpliwość  i  czas,  jaki  poświęcają  im 
ukochani babcia i dziadek. Miniony rok był trudny, gdyż koronawirus 
w znacznym stopniu ograniczył nasze życie oraz wzajemne kontakty. 
Doświadczenia  te  pozwoliły  nam  jeszcze  bardziej  docenić,  jak 
wielkim  skarbem  jest  babcia  i  dziadek.

Dziękujemy  Wam,  Babcie  i  Dziadkowie,  za  wielkie  serce, 
bezgraniczną  miłość,  dobroć  i  ciepło.  Życzymy  dużo,  uśmiechu, 
zdrowia oraz długich lat życia.
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Dzień pizzy

Dzień dinozaura

Dzień ciasta marchewkowego

KLASA 1

Chociaż ferie zimowe dawno już za nami, my postanowiliśmy 

je powspominać. Oto jak ferie spędzili pierwszacy: 

W pierwszym tygodniu ferii chodziłam na zajęcia zorganizowane w 

klubie „Kasztan”.  Robiliśmy eksperymenty  chemiczne,  mieliśmy 

ciekawe  eko-warsztaty,  zajęcia  sportowe  oraz  byliśmy  w  kinie  na 

filmie pt. „Sing 2”. W drugim tygodniu ferii wyjechałam z rodzicami i 

siostrą w góry do Chochołowa. Nareszcie mogłam powygłupiać się na 

śniegu,  zjeżdżałam z  górki  na  sankach  i pontonie,  korzystałam z 



leczniczych kąpieli w termach chochołowskich. Najbardziej podobał 

mi  się  basen  na  zewnątrz.  Byłam na  kuligu  i  oglądałam  piękne 

górskie widoki.  Zmarznięta po  kuligu  ogrzałam  się  przy  ognisku, 

słuchałam  góralskiej  kapeli  oraz  poczęstowałam  się góralskimi 

przysmakami. Ferie będę miło wspominać.

Madzia Lis

W tym roku ferie zimowe spędziłam w domu, ale nie nudziłam 

się. Bardzo często chodziłam z babcią,  dziadkiem i moim pieskiem 

Maksiem na  długie  spacery.  Z  jednego  z  nich  przyniosłam  wielki 

bukiet bazi. Popołudniami często namawiałam rodziców na jazdę na 

rolkach.  Przyjeżdżała  często  też  do  mnie 

moja ciocia z moim półrocznym kuzynem 

Tymkiem,  z  którym  bardzo  lubię  się 

bawić. Cały ostatni dzień ferii spędziłam u 

cioci,  pomagając  jej  w  opiece  nad 

Tymusiem.  W  załączeniu  przesyłam 

zdjęcie, na którym jestem z ciocią Karoliną 

i Tymkiem na spacerze na Sosinie.

Lena Reszka

     

Ferie  zimowe  spędziłem  nad  morzem.  Mieszkałem  w  

Trzęsaczu w pięknym hotelu. Był tam basen, w którym nurkowałem, 

sala  zabaw  i  bilard,  w który  grałem codziennie  z  tatą.  Ta  gra  

bardzo mi się  podobała.  Często chodziliśmy  na plażę i robiliśmy   

wycieczki. Mam  nadzieję, że jeszcze tam wrócę.

                                                       Wojtuś Dabrzalski

W te  ferie  zimowe  pojechałam z  rodziną  na  narty  w  góry. 

Jeździłam też z moim bratem na sankach i łyżwach. Odwiedziliśmy 

moją babcię,  która mieszka w Nowym Brzesku i  bawiłam się z jej 

pieskami, które nazywają się Czarek i Misiek. Od babci pojechaliśmy 

na  baseny  termalne,  gdzie  zjeżdżałam  z  rur  z  moim  bratem,  a  na 

zakończenie  ferii  zwiedzaliśmy  stare 

chaty  pomalowane  w  kwiaty  we  wsi 

Zalipie.

Hania Kuchmacz



Ferie zimowe spędziłem w Jaworznie, nie pojechałem nigdzie, 

ale spędziłem je fajnie z rodziną, a zwłaszcza z tatą i mamą. 

Pojechaliśmy do kina, jadłem popcorn, byłem „na kulkach”, w 

salonie  gier.  Odwiedziłem  moich  kuzynów  oraz  dziadków.  Dużo 

spacerowałem i bawiłem się z moim pieskiem Fafikiem.

Byli u mnie moi koledzy i koleżanki z klasy i bardzo fajnie się 

bawiliśmy,  tylko  tak  szybko czas  leci.  Szkoda, że ferie  tak szybko 

minęły.

Krzysiu Lis

Na feriach zimowych byłam w górach, a dokładnie w Białym 

Dunajcu. Pojechałam tam na kilka dni z moimi rodzicami,  siostrą i 

psem Timmy’m. 

Było  bardzo  dużo  śniegu!  Jeździłam  razem  z  siostrą  na 

sankach i jabłuszku z ogromnej górki. Mieszkaliśmy w super domku, 

gdzie popołudniami spędzałam czas na zabawach z moim psem. Przez 

cały  pobyt  dużo  chodziliśmy  na  spacery.  Byliśmy  też  na  ciepłych 

źródłach w Szaflarach. Woda była gorąca, ale nie przeszkadzało mi to, 

wręcz się podobało.  Jednego dnia ferii  byliśmy w Krakowie,  gdzie 

karmiłam gołębie. Było ich strasznie dużo!

Ferie spędziłam bardzo aktywnie, szkoda że się skończyły.

Blanka Łysik



ZIMOWE FERIE DRUGOKLASISTÓW

Tegoroczne  ferie  spędziłam  bardzo  aktywnie.  Na  początku 

pojechałam z rodzicami do Wisły. Było dużo śniegu, spacerowaliśmy, 

kupiłam pamiątki i spotkaliśmy się z przyjaciółmi rodziców. Były też 

moje koleżanki.  Następnego dnia wyjechaliśmy na basen. Ja i moja 

siostra  uwielbiamy  zabawy  w  wodzie.  Kilka  godzin  ćwiczyłam 

pływanie. Tata pływał ze mną i mnie pilnował na głębokim basenie. 

Na kolejne dni byłam zapisana na zajęcia w klubie Kasztan. Zajęcia 

były  bardzo  różne.  Na  początku  odbywały  się  zajęcia  teatralne. 

Bardzo  podobały  mi  się  zajęcia  plastyczne  i  chemiczne,  w  trakcie 

których wykonywaliśmy wulkany. Często bawiliśmy się na zewnątrz, 

bo  była  ładna  pogoda.  Panie  częstowały  nas  słodkimi  bułeczkami. 

Jednego dnia pojechaliśmy całą grupą do kina na film pt. Potworna 

rodzinka. Bardzo nam się podobał. Odwiedziliśmy też McDonald's. W 

ostatnim dniu każdy z nas ozdabiał białą czapkę z daszkiem pisakami 

na pamiątkę świetnej zabawy. Wykazaliśmy się dużą wyobraźnią. W 

drugim  tygodniu  ferii  jeździłam  też  popołudniami  z  wujkiem  do 

galerii.  Na  czas  ferii  zorganizowane  jest  tam miejsce  do  jazdy  na 

wrotkach.  Bawiłam  się  świetnie,  jeżdżąc  na  wrotkach.  Spotkałam 

kolegów ze szkoły.  Uważam,  że moje  ferie  były  bardzo aktywne i 

udane. Odpoczęłam i z nową energią wróciłam do szkoły.

Magdalena Gołas

Ferie zimowe spędziłem w klubie Kasztan. Pierwszy tydzień 

zaczął  się  tak:w  pierwszy  dzień  zapoznaliśmy  się  ze  wszystkimi  i 

zrobiliśmy eksperymenty. Pierwszy eksperyment miał w sobie pieprz i 

ocet.  Do miski z wodą wsypaliśmy pieprz i na palec daliśmy sobie 

pięć kropel octu. Gdy włożyliśmy palec do wody, pieprz się powoli 

odsuwał. I taki był  pierwszy dzień. W drugi dzień pojechaliśmy do 

kina.  Film,  na  którym  byliśmy,  to  Sing2.  Jak  wiecie,  była  wtedy 

pandemia, więc nie można było kupić popcornu. Po filmie poszliśmy 

do McDonald’s. Wszyscy coś sobie kupili. Następnie wróciliśmy do 

klubu. Często wolny czas w klubie spędzaliśmy, grając w piłkarzyki, 

bilard lub rysując. Bardzo mi się podobało, kiedy każdy z uczestników 

ferii zimowych przyniósł swój ulubiony strój. Wszyscy się przebrali i 

zorganizowaliśmy bardzo ciekawe zabawy i tańce. Najfajniejszy dzień 

był  na  końcu ferii.  Robiliśmy wulkany z  masy solnej.  Masa  solna 

długo twardnieje, więc malowaliśmy dopiero pod koniec. Do wulkanu 

wlaliśmy ocet i wsypaliśmy sodę. Wybuch był taki wielki, że dzieci 

uciekały. Ferie uważam za udane.

                 Wojciech Ćwiek



KLASA 3 

„MOJE  FERIE”

Na ferie  pojechałam do Bukowiny Tatrzańskiej.  Pojechałam 

dwa dni  przed  zaczynającymi  się  feriami  województwa śląskiego.  

Wyjechałam w czwartek o godzinie 8.0,0 a byłam o 11.00. Od 

razu  podjechaliśmy  pod  stok  narciarski  „Małe  Ciche”.  Na  nartach 

jeździłam  do  16.00,  a  później  pojechałam  do  hotelu.  Do  hotelu 

dojechały  także moje kuzynki. Wymyśliłyśmy zabawę w sklep. Cały 

wieczór  przygotowaliśmy   produkty  do  sklepu.  W  piątek  rano 

otworzyliśmy sklep. W piątek także pojechałam na Małe Ciche.  W 

sobotę  ,  niedzielę  i  poniedziałek  jeździłam  na  nartach.  Byłam  w 

Jurgowie  i  dwa  razy  na  stoku  Rusiński.   Na  stokach  były  dobre 

warunki  i  piękna  słoneczna  pogoda.  Wieczorami  zjeżdżałam  na 

sankach  i  bawiłam się  z  kuzynkami  .  Grałam także  w  szachy.  W 

poniedziałek  wróciłam  do  domu.  Kolejnego  dnia  pojechałam  na 

łyżwy,  a później  do babci i tam spałam. W środę zostałam na cały 

dzień u babci i bawiłam się z kuzynem. Poszłam też z dziadkiem na 

spacer  .  W  czwartek  spędzałam  czas  z  tatą  .  Piątkowy  dzień  był 

bardzo udany. Rano pojechałam na łyżwy. Popołudniu przyjechała do 

mnie  koleżanka,  a  wieczorem  pojechałam  z  mamą  na  wrotki.  W 

weekend byłam na wrotkach, grałam w gry i spędzałam czas z rodziną 

. W kolejnym tygodniu ferii od poniedziałku do piątku chodziłam na 

półkolonie z Akademii  Tańca  Elite  ,  gdzie  miałam cały czas różne 

zajęcia  taneczne  oraz  wycieczkę  do  Fly Parku.   Gdy wracałam do 

domu jeździłam do babci  ,  kuzyna na łyżwy lub spędzałam czas z 

mamą i  tatą.  W sobotę pojechałam spać do drugiej  babci.  Dziadek 

nauczył  mnie  rozwiązywać  sudoku.  Pojechałam  też  z  babcią  i 

dziadkiem na wrotki. W niedzielę, ostatni dzień ferii, spędzałam czas 

z rodzicami.

 Podsumowując,  na feriach było bardzo fajnie. 

Karolina 

Wyjechaliśmy  w  niedzielę  20  lutego  o  godzinie  7.30, 

jechaliśmy 6 i pół godziny bo dojechaliśmy o 14.00.

Pojechaliśmy do Jastrzębiej Góry. Byliśmy tam 6 dni i 5 nocy, 

w pierwszy dzień rozpakowaliśmy się, obejrzeliśmy hotel i poszliśmy 

na  obiad  o  16.  Na ferie  pojechałam z  Polą,  Olą  i  ich  rodziną.  Po 

obiedzie poszliśmy na basen no i to w sumie tyle z dnia pierwszego. 

Drugiego dnia, w poniedziałek o 9 rano poszliśmy na śniadanie a kilka 

godzin  później  wybraliśmy  się  na  spacer  na  plażę  było  fajnie,  ale 

bardzo wiało. Po obiedzie znowu poszliśmy na basen, ale w sumie to 

codziennie po obiedzie chodziliśmy na basen i do sauny. A wieczorem 

poszłam z Polą i Olą na salę zabaw i z innymi koleżankami grałyśmy 

w zaklepywankę. (Zaklepywanka – zabawa która polega na tym, że 

wybieramy jedną osobę która jest  zaklepywanką,  stoi  w wybranym 

przez  Nas  miejscu  i  to  miejsce  jest  punktem  zaklepywania.  Jeśli 

zaklepywanka  zobaczy  jakąś  osobę  to  podbiega  do  miejsca 

zaklepywania i mówi „raz, dwa, trzy, i imię tej osoby” natomiast jeśli 

jakaś  osoba  zobaczy  zaklepywankę  to  podbiega  do  miejsca 

zaklepywania i mówi „raz, dwa, trzy, za siebie” no i z tłumaczenia gry 

to  w  sumie  tyle).  Następnego  dnia  po  śniadaniu  poszłam  z 



dziewczynkami  na  salę  zabaw  bo  były  tam  zajęcia  i  chciałyśmy 

zobaczyć czy są ciekawe, okazały się całkiem fajne więc zostałyśmy 

do końca, czyli do godziny 14.00. Potem na chwilę poszłam do nich 

do pokoju i przed obiadem grałyśmy w karty. Po obiedzie w sumie to 

już po basenie poszłam do nich do pokoju i razem spędzałyśmy czas. 

Następnego  dnia  po  śniadaniu  też  poszłyśmy  na  salę  zabaw  na  te 

zajęcia. Poobiedzie już bardziej pod wieczór, poszłam po Polę i Olę i 

z innymi dziećmi poszłyśmy na minusowe piętra w hotelu gdzie nie 

było ludzi I bawiłyśmy się  w zaklepywankę, później poszłyśmy na 

chwilę do pokoju zagrać w karty a za chwilę znowu poszłyśmy na salę 

zabaw a potem  poszłyśmy do pokoju ale tym razem jeszcze z trzema 

innymi  koleżankami.  Następnego  dnia  poszłyśmy  już  tylko  na 

końcówkę zajęć bo musiałyśmy się pakować ponieważ w piątek już 

wyjeżdżałyśmy. W piątek po śniadaniu od razu musiałyśmy się zebrać 

do auta. I to były moje ferie. Bardzo mi się podobało.

 Hania 

Agencja informacyjna klas starszych

„Kopciuszek”

Przed  feriami  zimowymi  obejrzałam  przedstawienie 

„Kopciuszek”. Była to retransmisja spektaklu z 6 grudnia 2013 roku 

wystawionego  w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie.  Widowisko 

wyreżyserowały  Aurelia  Piekło  i  Magdalena  Cwynar,  a  scenariusz 

oparto na znanej na całym świecie baśni braci Grimmów.

Spektakl opowiada o losie dziewczyny źle traktowanej przez 

macochę i jej dwie siostry. Scenografia była dość skąpa, prawie taka 

sama  dla  wszystkich  scen,  ale  wystarczająca,  aby  oddać  klimat 

przedstawienia. Natomiast uwagę zwracały piękne kolorowe kostiumy 

aktorów.  W  głównej,  tytułowej  roli  wystąpiła  dobrze  grająca 

Dominika  Cieszyńska.  Ciekawie  przedstawiono  postacie  sióstr 

Kopciuszka  –  Kapryski  i  Gburki  –  odgrywane  przez  Agnieszkę 

Kramarz  i  Katarzynę  Pilch.  Doskonale  oddały  one  charakter 

złośliwych i kapryśnych panien. Dźwięk był dobrej jakości, zwłaszcza 

podczas odtwarzania muzyki towarzyszącej tańcom. Z kolei niektóre 

kwestie aktorów były gorzej słyszalne. Zaskoczyło mnie zakończenie 

sztuki,  podczas  którego  królewicz  zaprosił  na  scenę  świętego 

Mikołaja, który miał wszystkich obdarować prezentami.

Przedstawienie bardzo mi się podobało i uważam, że śmiało 

można je polecić innym widzom.

Katarzyna Ślęzak, kl. V

Urodziny Zuzy

Pewnego dnia moi rodzice wpadli na pomysł, aby na dziewiąte 

urodziny mojej siostry kupić pieska. Była to perfekcyjna myśl. Zuza 

czekała na ten moment od dawna. 

W  dniu  swoich  urodzin  dziewczynka  szukała  prezentów  w 

całym domu. Bardzo dobrze wiedziała, że taka okazja zdarza się tylko 

raz  w roku.  W niepokoju  czekała  na  prezent.  Rodzice  wiedzieli  o 



słabości Zuzy do psów. Nie byłoby momentu, w którym dziewczynka 

nie  „wariowałaby”  na  widok  zwierzęcia.  Wybór  padł  na 

tygodniowego buldoga.

Zuza  z  niepewnością  otworzyła  karton.  Ku  jej  zdziwieniu 

zobaczyła małego szczeniaczka. Od razu członkowie rodziny zaczęli 

wymyślać  dla  niego  imię.  Wybór  padł  na  imię  Tayson.  Wszyscy 

wiedzieli, że jak pies urośnie, będzie wielki i silny.

Zuza i Tayson razem dorastają, a nawet śpią na podłodze. Ich 

codzienną rutyną jest bawienie się zabawkami.

                                          Filip Kaszuba, klasa VII

                                    

PRZYGODA WAKACYJNA

W zeszłoroczne wakacje postanowiłem spełnić swoje marzenie 

i polecieć do Brazylii. Mój plan był taki, aby wydać tam jak najmniej 

pieniędzy.

Pewnego dnia postanowiłem pojechać do Rio  de Janeiro, aby 

pozwiedzać  wielki,  piękny  las  Tijica.  Ponieważ  nie  miałem  dużo 

pieniędzy,  toteż  nie  mogłem  sobie  pozwolić  na  autokar  ani 

wypożyczanie auta, więc postanowiłem jechać „na stopa”. Czekałem, 

aż  wreszcie  ktoś  się  zatrzymał  i  mnie  podwiózł  do  Rio.  Gdy  już 

dojechałem na miejsce, okazało się, że przewodnik parku jest za drogi. 

Postanowiłem  iść  na  własną  rękę.  Zafascynowany  pięknymi 

widokami, niezwykłą roślinnością, zgubiłem się i nagle okazało się, że 

nie wiedziałem, gdzie iść dalej. Moją jedyną nadzieją był zamknięty 

szlak,  więc  zacząłem dalej  nim iść.  Ku  mojemu  zdziwieniu,  szlak 

mnie zaskoczył przepiękną naturą, różnorodnością krajobrazu i bardzo 

starym, zardzewiałym kierunkowskazem, który kierował na właściwy 

szlak turystyczny.  Zbliżał  się wieczór,  więc musiałem się spieszyć, 

gdyż  nadchodziła  godzina  zamknięcia  parku.  Biegłem  co  sił  w 

nogach, aby zdążyć. Ku mojemu zadowoleniu udało mi się zdążyć na 

czas. Była już noc, zatrzymałem się na pobliskiej plaży i ze zmęczenia 

usnąłem na cieplutkim piasku. Rankiem obudziłem się i poszedłem do 

najbliższej  drogi.  Podwiózł  mnie  nieznajomy i  znalazłem nocleg  u 

miłego gospodarza. 

Cieszę się, że moja historia dobrze się zakończyła. Jak widać, z 

małym  budżetem  można  spędzić  ciekawe  wakacje  i  doznać  wielu 

niezapomnianych wrażeń.

                                              Szymon, klasa VI
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