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Czytam sobie. Pierwsza klasa!

Uczniowie klasy 1a, klasy 1b od września
uczestniczą w ogólnopolskim programie
„Czytam sobie. Pierwsza klasa !”. Zadaniem
programu jest pomoc nauczycielom, dzieciom
i rodzicom w nauce czytania na pierwszym
etapie szkoły. W ramach akcji każda klasa
otrzymała po 30 egzemplarzy książek z serii
„Czytam sobie” oraz dodatkowe materiały:
plan lekcji, zakładkę, naklejki, magnesy, kartę
czytelnika. Z otrzymanych książek, w salach
lekcyjnych, zorganizowane zostały klasowe
biblioteczki z której korzystają pierwszaki .
Książki podzielone są na poziomy trudności,
dlatego każdy znajdzie dla siebie coś
odpowiedniego do poziomu swoich
umiejętności. Po przeczytaniu wszystkich
tytułów książek każdy otrzyma dyplom
czytelnika.

Na lekcji plastyki uczniowie wykonali
ilustracje do przeczytanych książek i tak
powstał klasowy dzienniczek lektur. Wśród
dzieci widać wielkie zainteresowanie i chęć
samodzielnego czytania.

Dzięki temu programowi dzieci mogą się
przekonać, że czytanie to nie tylko czynność,
lecz także wspaniała podróż, wciągające
historie, ciekawi bohaterowie, poznawanie
świata, sposób na spędzanie wolnych chwil,
alternatywa do telewizji i internetu.

I.Grzegorczyk,  J. Turów
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DZIEŃ SZALONYCH FRYZUR

W tym roku szkolnym wiosnę przywitamy
szalonymi fryzurami. Fantazja i nieskrępowana
wyobraźnia pomogą przy tworzeniu
zabawnych i kunsztownych fryzur. Zachęcam
całą społeczność szkolną, aby w piątek 19
marca 2021 r. przybyła do szkoły lub zasiadła
przed komputerem w niecodziennej fryzurze.
Proponuję zamieszczenie fotografii naszych
fryzur na wspólnym tablo. Link do tablo
szkolnego zamieszczam poniżej

https://pl.padlet.com/wiolettalekcje1/cc60jloo3
u9tsllf

Niech uśmiech towarzyszy nam przez cały
dzień.

Wioletta Rafałowicz

ŚWIETLICA TĘTNI ŻYCIEM

Uczniowie klas 1-3 uczęszczający na świetlicę
szkolną mogą brać udział w różnych zajęciach
rozwijających ich zdolności plastyczne. Każdy
tworzy jak potrafi z dostępnych materiałów.
Tematyka prac dzieci przeważnie jest dowolna
lub związana z aktualnymi wydarzeniami.
Słoneczna pogoda stała się okazją, aby
uczniom spędzającym czas po lekcjach w
świetlicy zorganizować zabawy na świeżym
powietrzu. Dzieci bardzo chętnie brały udział w
proponowanych grach, o czym świadczą
rozradowane buzie.

Danuta Fossa, Damian Podstawczuk
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W NASZYM MAŁYM OGRÓDECZKU

Uczniowie klasy 2c założyli kwiatowe i
warzywne ogródki. Każda trzyosobowa grupa
otrzymała potrzebny sprzęt, ziemię i nasiona.
Siali, sadzili, uczyli się nazw warzyw, kwiatów
oraz dbania o nie. Dzieci okazały się
prawdziwymi ogrodnikami. Szybko mogły
zobaczyć już pierwsze efekty swojej pracy.
Jako pierwsza pojawiła się sałata, a następnie
aksamitki. Codziennie przyglądali się roślinom
i czekali na kolejne wschody. Pojawiły się one
na krótko przed nauczaniem zdalnym. O
dalszym rozwoju roślin, niestety, dowiadują się
ze zdjęć i rozmów ze mną. Mamy nadzieję, że
spróbujemy tego, co wspólnie wyhodujemy.

Wychowawczyni - Anna Wierzbicka
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W  MAGICZNYM  LESIE

Pewnego jesiennego dnia rodzina przyjechała
do lasu zbierać grzyby. Pogoda była piękna i
słoneczna, a wokół unosił się zapach porannej
rosy. Rosnę lekko ukryty za drzewem
dębowym, na skraju gajownika. Mam na imię
Patryk i jestem grzybem prawdziwkiem. Stoję
na jednej białej nóżce, a moja głowa to lśniący
brązowy kapelusz. Cieszy mnie szum drzew i
promienie słoneczne, które przenikają przez
liście dębu i ogrzewają mnie i moich przyjaciół.
Nie jestem tu sam ! Przyjaciół wielu mam
wokół siebie: jest tu muchomor Maciuś,
gąsienica Marlena, pająk Krzysiek, rodzinka
podgrzybków, a także mój wierny kompan, dąb
Zenon. Czasem odwiedza mnie ruda
wiewiórka zwana Wandą, a także lis Henio.
Dzień wydawał się jak co dzień, aż tu nagle
zapadła cisza. Gdy ujrzałem stojącą przede
mną dziewczynkę z koszykiem pełnym
grzybów, przeraziłem się. Usiłowała mnie
zerwać, ale ja krzyknąłem:

- Nie rób tego ! Dziecko wystraszyło się i
schowało za drzewem.
- Mam na imię Patryk i nie rób mi krzywdy -
powiedziałem. - A ty jak masz na imię ? -
zapytałem.
- Mam na imię Zosia - odpowiedziała
przestraszona dziewczynka.
- Dlaczego chciałaś mnie zerwać ? -
zapytałem.
- Zbieram grzyby z rodzicami - odpowiedziała
Zosia.
- Jestem częścią lasu, tu jest mój dom, moi
przyjaciele i moja rodzina. Proszę, nie zrywaj
mnie - powiedziałem.
Dziewczynka rozejrzała się i ujrzała istoty,
zwierzęta, rośliny, których wcześniej nie
dostrzegała. Delikatny powiew ciepłego wiatru
rozweselił Zosię, a na jej buzi pojawił się
uśmiech. Dziecko zrozumiało, że nie należy
niszczyć przyrody. Tak zostaliśmy przyjaciółmi.
Morał tej opowieści jest taki: “Nie rób tego, co
tobie niemiłe”. Mam nadzieję, że Zosia będzie
zawsze o tym pamiętać, gdy wybierze się do
lasu.

Olaf Grabowski
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