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Z kroniki  przedszkolnej  
 

„ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ JEZUSOWI DZIŚ” 

 

W przeddzień uroczystości Trzech Króli w naszym przedszkolu odbył się 

przedszkolny konkurs kolęd. Udział w nim  brały wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego. 

Celem tego konkursu było kultywowanie tradycji śpiewania kolęd oraz integracja środowiska 

przedszkolnego. Każda grupa zaprezentowała publicznie dwie kolędy, które często zostały 

urozmaicone układami choreograficznymi. Nauczyciel zajęć umuzykalniających oceniał 

występ  każdej z grup; wszystkie grupy otrzymały dyplom za zajęcie I miejsca. 

 

 

Nagrodzone Ślimaczki 
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Śpiewające Pszczółki 

 

Wesołe Żabki po występie 
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Radosne Biedronki 

 

Grające Motylki 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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UROCZYSTOŚĆ DNIA BABCI I DZIADKA 

Na ten szczególny dzień przedszkolaki z grupy „Ślimaczki” wraz z wychowawcą 

przygotowały program artystyczny. Uroczystość z tej okazji odbyła się w sali w Centrum 

Sportowo - Kulturalnego w Pępowie. Poczęstunek dla Dziadków przygotowały mamy 

przedszkolaków, częstując domowymi wypiekami. Dzieci z ogromną niecierpliwością 

czekały na moment, kiedy przedstawią Babciom i Dziadkom swoje umiejętności. Wnuki         

za każdy wyrecytowany wierszyk i zaśpiewaną piosenkę nagradzane były gromkimi 

oklaskami, które sprawiały dzieciom ogromną przyjemność. Na twarzach gości można było 

zobaczyć uśmiech i wzruszenie. Często też pojawiały się łzy radości na widok występującego 

wnuka. Po występie nadszedł czas rozdania laurek i upominków dla Babci i Dziadka. Zanim 

jednak zostały wręczone upominki, wnuki serdecznie, bardzo głośno i z przytupem 

zaśpiewały „Sto lat”! Dopiero wtedy laurki i upominki dotarły do gości razem z uściskami, 

życzeniami. Po części oficjalnej nadszedł czas na „zaangażowanie” Babć i Dziadków. 

Dziadkowie z ogromną radością brali udział w zabawie. 
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Anita Basty 

 

ROZTAŃCZENI DZIADKOWIE W GRUPIE ŻABKI 

 

Grupa "Żabki" swoje święto Dzień Babci i Dziadka obchodziła z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Mali artyści przygotowali dla nich bogaty program sceniczny, na który 

złożyły się jasełka oraz okolicznościowe wierszyki i piosenki, wzbogacone o żywiołową 

oprawę taneczną. Seniorzy wprost „pękali” z dumy, podziwiając popisy ukochanych wnucząt, 

nie kryli zaskoczenia, gdy milusińscy wręczyli im laurki.  Na babcie i dziadków czekał też 

słodki poczęstunek oraz okazja do natychmiastowego spalenia nadprogramowych kalorii przy 

dźwiękach muzyki... serwowanej przez DJ-a. 
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Alicja Krzyżosiak 
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ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

 

Grupa Motylki wraz z wychowawcą zaprosiła swoich dziadków na wspólne 

świętowanie do sali wiejskiej w Siedlcu. Najstarsze przedszkolaki świetnie odegrały 

Narodzenie Pana Jezusa, wprowadzając gości w magiczny czas Bożego Narodzenia. 

Odpowiednie dobrane stroje dzieci, dekoracja sali oraz muzyka sprawiły, że dzień ten                              

na długo pozostanie w pamięci. Po występie artystycznym dziadkowie mieli okazję zatańczyć 

ze swoimi wnukami oraz skosztować pysznych wypieków. 
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Hanna Wabińska 

 

BABCIU, DZIADKU ŻYJCIE NAM STO LAT!!! 

Zimno, mroźno, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco, a  powodem takiej 

atmosfery jest  obchodzony  w przedszkolu Dzień Babci i Dziadka. Najmłodsza grupa 

Pszczółki oraz  grupa Biedronki zaprosiły swoich dziadków do naszego przedszkola. Każda 

grupa przedszkolaków przedstawiła swój program artystyczny, w którym pokazała swoje 

umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem 

podziwiali  występy swoich milusińskich, a przedszkolaki odważnie i bez tremy  

reprezentowały swoje umiejętności. Dzieci  dla swoich dziadków przygotowały laurki.                       

Wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, każdy wnusio mógł posiedzieć na 

kolanach swojego dziadka lub babci, pokazać ulubione zabawki czy pokazać prace 

plastyczne. Wszyscy doskonale się bawili. 
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Dzień Babci i Dziadka w Biedronkach 
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Agata Norman, Jolanta Urbańska 
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KONCERT NOWOROCZNY 

 

17 stycznia 2016r. grupa "Żabki" reprezentowała nasze Oddziały Przedszkolne                 

na Koncercie Noworocznym w Skoraszewicach. Nasze dzieci wystąpiły w utworze pt. 

"Wiewióreczka".  

Wszystkie występy przygotowane były perfekcyjnie. Nie zabrakło akcentów 

świątecznych – kolęd i jasełek. Zaprezentowali się: soliści, zespoły wokalne i taneczne. 

przedszkolaki, laureaci przeglądów, tancerze, duety i chór szkolny. Uczniowie i ich 

opiekunowie pokazali, że mają wiele energii na nowy rok. Nagrodzono ich gromkimi 

brawami. 

 

Alicja Krzyżosiak 

 

CZAS NA KARNAWAŁ 

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem 

tego okresu są bale karnawałowe. Bal karnawałowy dla  przedszkolaków to dzień niezwykły, 

często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, 

dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.   
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  W dniu 02.02.2016r. w Oddziałach Przedszkolnych  przy Zespole Szkół Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II  w Pępowie odbył się bal karnawałowy. Tego 

dnia  już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za  

bohaterów znanych bajek. Można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, 

piratów, policjantów, Batmana. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. 

W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia grupowego oraz 

zdjęć indywidualnych. Następnie wszyscy uczestnicy balu przeszli do sali gimnastycznej.   

Na sali podczas pląsów robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, uśmiech pozostał              

na twarzy mimo chwilowego zmęczenia. 
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Bawiące się Ślimaczki 
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Rozbawione Biedronki 

 

Żabki 
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Karnawałowo w grupie Pszczółek 

 

Roztańczone na gazetach Motylki 

       Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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TEATRZYK KUKUIEŁKOWY „BEZCENNA PRZYJAŹŃ” 

 

03.02.2016r. dzieci z oddziałów przedszkolnych były aktywnymi widzami 

przedstawienia pt. „Bezcenna przyjaźń” w wykonaniu Teatru Kukiełkowego  z Nowego 

Sącza. Piękne stroje lalek, muzyka, odpowiednia scenografia przykuwały uwagę dzieci.  

Bajka okazała się  wspaniałą lekcją o tym, że w życiu nie są ważne rzeczy materialne. 

Największą wartością jest przyjaźń, która daje nam prawdziwe i trwałe 

szczęście.  Przedstawienie bardzo podobało się, o czym świadczyły emocje, jakie 

towarzyszyły dzieciom podczas trwania spektaklu. 

 

 

Wychowawczynie grup przedszkolnych 
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„HEJ, W KOPALNI PRACA WRE” 

Niezwykle pouczającym i ciekawym zajęciem dydaktycznym okazał się temat węgla. 

Dzieci poznały właściwości fizyczne węgla, mogły go dotknąć, ale też rysować nim czapkę 

górniczą. Zabawa ta przyniosła wiele uśmiechu i frajdy. Ponadto, przedszkolaki wzbogaciły 

wiedzę i poszerzyły swoje słownictwo o nowe wyrazy, takie jak: górnik, kopalnia. Chętnie 

uczestniczyły też w zabawach muzyczno- ruchowych przy rytmicznej piosence o górnikach. 

 

           

 

Agata Norman 
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BAJKOWY TYDZIEŃ 

Drugi tydzień lutego upłynął Ślimaczkom w bajkowym klimacie. Poznały klasykę 

Baśni (Czerwony Kapturek, Kopciuszek, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka i siedmiu 

krasnoludków, Trzy świnki, Brzydkie Kaczątko). Dzieci przygotowały korony na bal dla 

Kopciuszka, wcielały się w postacie z bajek, wykonały świnki z papierowych talerzyków, 

przyporządkowywały rekwizyty do odpowiednich bajek. Udział w bajkowym tygodniu miał 

na celu wdrażanie dzieci do uważnego słuchania tekstów literackich oraz rozwijanie 

zainteresowań literaturą dziecięcą. 

 

 

Anita Basty 
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ŚLADAMI DINOZAURÓW 

Jednym z najciekawszych tematów przewijających się w programie wychowania 

przedszkolnego jest świat dinozaurów. Podczas realizacji tego bloku tematycznego Pszczółki 

miały możliwość oglądania filmów, prezentacji multimedialnych oraz fotografii 

prezentujących różne informacje o dinozaurach. Odzwierciedlały swoje spostrzeżenia podczas 

swobodnych rozmów i prac plastycznych. Spotkanie pozwoliło dzieciom poznać świat 

niedostępny dla nich na co dzień a tym, które interesują się dinozaurami -  rozszerzać 

wiadomości i wykazać się tym, co już wiedzą. 

 

         Agata Norman 

 

SŁONECZKA NA POCHMURNE DNI 

 

Grupa Ślimaczków podczas tygodnia "Kiedy patrzę w niebo" wykonała z papierowych 

talerzyków słoneczka, które następnie zawiesiliśmy w naszej sali. Podczas pochmurnych, 

ponurych i deszczowych dni w naszej sali zrobiło się od razu przyjemniej. 
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Anita Basty 

 

 

ZIMĄ PAMIĘTAMY O PTAKACH 

 

Przedszkolaki z grupy Biedronek bliżej przyjrzały się naszym małym przyjaciołom 

zza okna. Na zajęciach, dzięki wielu zabawom poznały i utrwaliły nazwy ptaków, które 

pozostają w Polsce na zimę oraz odlatujących do ciepłych krajów. Dzieci zapoznały się z ich 

zwyczajami, poznawały ich śpiew i odgłosy, a dzięki kolorowankom zaznajomiły się                       

z wyglądem poszczególnych ptaków. Dowiedziały się też, w jaki sposób należy dokarmiać 

ptaki.                                                                                                                                                       

Cała grupa Biedronek z dumą prezentuje wykonane papierowe karmniki i kolorowe  

„ piórkowe” ptaszki.  
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Jolanta Urbańska 
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Z życia klas I-III 

MIŁOŚĆ ZA BÓG  ZAPŁAĆ 
 Od wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisany jest Dzień Babci 

i Dziadka. W tym roku to miłe wydarzenie w klasie Ic obchodzono dopiero 5 lutego, 

ponieważ święto seniorów przypadało w czasie ferii zimowych. Licznie przybyłych gości 

serdecznie powitała wychowawczyni Beata Kaczmarek. W swoim wystąpieniu podkreśliła, 

jak ważną rolę w dzisiejszym zagonionym i pędzącym świecie odgrywają dziadkowie. To oni 

przekazują młodemu pokoleniu mądrość zdobytą przez całe życie i kochają ich wielką 

bezinteresowną miłością „za Bóg zapłać”. Kończąc, życzyła seniorom długich lat życia  

w dobrym zdrowiu i bezgranicznej miłości od swoich dzieci i wnuków. 

 

 Potem głos zabrali uczniowie. W malowniczej scenerii, na holu szkoły podstawowej, 

dzieci przedstawiły program artystyczny. Wspaniała publiczność podziwiała i gromko 

oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały 

piosenki i rytmicznie zatańczyły rock and rolla ze swoimi kochanymi babciami.                                                                                                             

Po odśpiewaniu „Sto lat” siedmiolatki wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie 

wykonane i ozdobione poduszeczki. Dziadkowie nie żałowali pochwał dla swoich wnuków,             

a nauczycielka orzekła, że są oni najmilszymi odbiorcami „sztuki” dziecięcej.        
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Następnie przyszedł czas na popis gości. Babcie śpiewały piosenki, które pamiętały             

z lat szkolnych, przyszywały guziki, rozpoznawały po dotyku swoje wnuczęta. Dziadkowie 

wbijali gwoździe, szacowali „na oko” ile ziarenek grochu jest w butelce. Dalsza część 

uroczystości upływała na słodkim poczęstunku, przygotowanym przez mamy, w stołówce 

szkolnej. Był to niezwykły dzień. Dzień, pełen uśmiechów, wzruszeń i radości… 

 

!

!
!
!
 Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy długich lat życia i dumy 

ze swoich wnuków. 

 

 

Beata Kaczmarek 
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DLA BABCI I DZIADKA 
 

Dnia 15.01.2016 r. uczniowie klasy I b spotkali się ze swoimi babciami i dziadkami              

z okazji  zbliżającego się Ich święta. Dzieci zaprezentowały się w tańcach , piosenkach                 

i recytacji okolicznościowych wierszyków. Starali się dobrze wypaść przed zacną 

publicznością. Zaproszeni goście brawami   reagowali po każdym występie, a na ich twarzach 

było widać wzruszenie. Nie obyło się bez konkurencji dla babć i dziadków. Chętnie brali 

udział w obieraniu jabłka na najdłuższa skórkę, mandarynki na czas, śpiewaniu piosenek              

z lat młodości czy rozpoznawaniu z zawiązanymi oczami wnuków. Śmiechu i radości było 

bardzo dużo. Na koniec goście zostali zaproszeni do stołówki szkolnej na słodki poczęstunek 

przygotowany przez rodziców uczniów. Było to bardzo miłe zimowe popołudnie. 

 

 

 
 

 

          Violetta Rolnik  
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WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SYNAPSIK MEN 

DLA  KLAS  II 
 
 

Dnia 28 października 2015r. 22 uczniów z klas drugich szkoły podstawowej wzięło 

udział w konkursie przedmiotowym SYNAPSIK MEN. Wyniki podano na apelu 8.02.2016r. 

Wśród uczniów naszej szkoły najwyższe wyniki osiągnęli: 

 

Fabian Grzymisławski z kl. IIb, 

Konstanty Grześkowiak z klasy IIa, 

Marcin Kończak z kl. IIa. 

Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali kolorowe dyplomy, a szkoła 

certyfikat uczestnictwa w konkursie. 

 

 
 

 

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnej już  wiosennej 

edycji konkursu. 

Wychowawczynie klas drugich 
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AUDYCJA MUZYCZNA DLA KLAS I-III 

 
„Od jaskini z kijkami do komputera z kabelkami”, czyli jak zmieniały się instrumenty 

muzyczne.” - pod takim tytułem odbyła się audycja muzyczna dla uczniów edukacji 

wczesnoszkolnej, która miała miejsce 12 lutego w sali gimnastycznej naszej szkoły. Panowie 

z zespołu Globetrotters Band bardzo interesująco i z dużą dawką humoru przybliżyli uczniom  

znane motywy muzyczne. Artyści prezentowali także różne instrumenty; perkusję, 

instrumenty strunowe, instrumenty dęte oraz sposoby wykorzystania techniki cyfrowej  

w muzyce. Zachęcali uczniów do wspólnego śpiewu i udziału w konkursach. Podczas 

koncertu panowała wesoła atmosfera a artyści nagradzani byli gromkimi brawami. 

 

 

 
 

Wychowawczynie  klas edukacji wczesnoszkolnej 
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ACH, CO TO BYŁ ZA BAL! 
!
! Najmłodsi uczniowie naszej szkoły radośnie świętowali ostatnie dni karnawału. 

Trzeciego lutego mała sala gimnastyczna wypełniła się biedronkami, kowbojami, wróżkami, 

księżniczkami i innymi postaciami z bajek. Nie zabrakło też zakonnicy, kotka i Roberta 

Lewandowskiego.  Pan Leszek Żelazny przygotował dla dzieci muzykę i różnego rodzaju 

zabawy. Tańcom nie było końca, a na twarzach dzieci i nauczycieli widniał uśmiech. 

Niestety, radosna zabawa dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się                

do zorganizowania tego karnawałowego kostiumowego balu. Zapraszamy do obejrzenia 

zdjęć! 

 

 

 
Wspólna zabawa sprawiła wszystkim wiele radości. 
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Beata Kaczmarek 
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MALI  MISTRZOWIE  PIŁKI  NOŻNEJ 

  
6 lutego, na hali sportowej w Pępowie odbył się turniej piłki nożnej Bambino, czyli 

chłopaków z rocznika 2009, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z futbolem.  

Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn, a najlepsze okazały się dzieci z Lecha Poznań, 

reprezentanci Dąbroczanki- Pępowo zajęli drugie miejsce!  Skład drużyny stanowią: Nikodem 

Gruetzmacher , Aleksander Grześkowiak, Mateusz Rolnik, Oskar Okręt, Bartosz Krzyżosiak, 

Kacper Wróbel oraz Oskar Ruciński.   

Z tej okazji uczniowie edukacji wczesnoszkolnej spotkali się na krótkim apelu,  

by cieszyć się z sukcesu swoich kolegów. Gratulacje młodzi piłkarze odebrali również z rąk 

p. dyrektor Urszuli Latuszek.  

 

 

Gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów! 

Alicja Olszak 
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PLANETA  ENERGII 

!
Dnia 10.02.2016r. uczniowie klas 3b i 3c uczestniczyli w zajęciach podsumowujących 

udział w konkursie ,,Planeta Energii”. 

Głównym celem tego programu jest propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego                            

i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. 

 W podsumowaniu i uzupełnieniu wiadomości pomógł trzecioklasistom praktykujący 

specjalista- elektryk, pan Łukasz Hensel (tata Nikoli z 3b). Pan Łukasz rozmawiał z dziećmi 

na temat elektrowni w Polsce,  mówił o  odnawialnych   i nieodnawialnych źródłach energii, 

przedstawił budowę prostych obwodów elektrycznych wyjaśniając jednocześnie pojęcia: 

,,prąd stały”, ,,prąd zmienny”, sporo czasu poświęcił zagadnieniom związanym                                 

z bezpiecznym użytkowaniem urządzeń elektrycznych oraz odpowiedział na mnóstwo 

dziecięcych pytań związanych z tematem spotkania.  

 Zajęcia były bardzo ciekawe, inspirujące, usystematyzowały wcześniej zdobytą 

wiedzę uczniów. 

 

 
Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 
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        KÓŁKO ,,MAŁY EUROPEJCZYK’’ 

W  lutym członkowie koła ,, Mały Europejczyk ‘’ odbyli wirtualną podróż                       

do Francji. Państwa ,którego stolicą jest Paryż -najczęściej zwiedzanym miastem na świecie. 

Poznaliśmy ciekawe miejsca ,zabytki i symbole narodowe. Następnie zaznaczyliśmy                     

na naszej konturowej mapie Europy kolejne państwo-Francję. Potem w grupach budowaliśmy 

z klocków sławną wieżę Eiffla. Zainspirowani katalogiem mody francuskiej  

zaprojektowaliśmy własne stroje na wiosnę, które można oglądać  na gazetce, na drugim 

piętrze. Nauczyliśmy się  kilku słów w języku francuskim oraz wysłuchaliśmy piosenkę                

pt. ,,Frere Jacques’’ czyli ,,Panie Janie’’.  Przyjrzeliśmy się  gustom kulinarnym  takim jak : 

żabie udka, ślimaki. Tych przysmaków nie próbowaliśmy , ale ser Camembert- tak. Był 

przepyszny  i wszystkim bardzo smakował.  Czas szybko minął więc nadszedł koniec naszej 

wędrówki po kolejnym państwie europejskim. 

         

Lidia Machowska, Maria Tomczak 
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NIEBO W KOLORZE  

 
W grudniu 2015r. dwudziestu trzech uczniów  edukacji wczesnoszkolnej wzięło udział 

w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Niebo w kolorze – spotkanie z zorza polarną”. 

Organizatorem konkursu była Polska Fundacja Sportu i Kultury, Oddział w Płocku. Jego 

celem było zainteresowanie dzieci tematyką zorzy polarnej oraz związku  środowiska 

przyrodniczego z życiem człowieka, rozwijanie kreatywności, wrażliwości plastycznej, 

pobudzenie aktywności twórczej oraz prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży 

obejmująca wymianę doświadczeń i przegląd interesujących technik plastycznych. 

Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Katarzyna 

Roszkowska - artysta plastyk, właścicielka Galerii Oficyna w Płocku, absolwentka i obecnie 

doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Jolanta Roszkowska - artysta plastyk, 

nauczyciel, instruktor, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Artur Kras  

- fotografik, kierownik Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży POKiS, Emilia Schmidt 

 - nauczyciel, pedagog, dyrektor płockiego Oddziału Polskiej Fundacji Sportu i Kultury, 

Dariusz Schmidt - pedagog, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, koordynator 

Festiwalu Zorzy Polarnej; brało pod uwagę zgodność treści wykonanej pracy z tematem 

konkursu, samodzielność i technikę wykonania, gamę kolorystyczną, jak również staranność     

i estetykę pracy. 
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Na wyniki musieliśmy poczekać do stycznia, ponieważ na konkurs wpłynęło aż 2200 

prac z 220 placówek oświatowych. Żaden z uczniów naszej szkoły nie został laureatem,              

ale wpośród 204 prac jedna  została dostrzeżona i była wyeksponowana na pokonkursowej 

wystawie. Było to dzieło Dawida Parisa – ucznia klasy IIa. Dawidowi gratulujemy 

znalezienia się w tak doborowym towarzystwie i życzymy dalszych sukcesów. Zachęcamy, 

do obejrzenia niektórych prac. Prawda, że są piękne?! 

Beata Kaczmarek 

 

ŚWIATOWY  DZIEŃ   KOTA 

 

 19 lutego br. uczniowie klasy II a i II b   obchodzili nietypowe święto „Światowy 

Dzień Kota”.  W tym dniu brali udział w programie, który przygotowała z tej okazji dla nich 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pępowie. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnej zabawy 

przy piosence „Uciekaj myszko do dziury”.  Później dzieci wysłuchały opowiadania o  kotku 

ze schroniska i dowiedziały się w jaki sposób opiekować się tym zwierzątkiem. Oglądały 

książeczki i zapoznawały się z kocimi obyczajami. Nie zabrakło również rozwiązywania 

zagadek i śpiewania piosenek. Wielką radość sprawił uczniom konkurs rysowania kotka                

z zamkniętymi oczami. Największą atrakcją była osoba przebrana za kota w butach. Celem 

obchodów tego dnia było podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie 

uwagi ludzi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt. Mimo, iż na przestrzeni lat spotykały 

je różne losy, dziś są coraz bliższe ludziom. 
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 Na koniec wszyscy otrzymali słodka niespodziankę. Dzieci wspaniale się bawiły                 

i długo będą miały ten dzień w pamięci. 

 

 
 

Lidia Machowska, Maria Tomczak 

 

JESTEM PRZECIW UZALEŻNIENIOM 
 

W klasach I-III odbyła się pogadanka na temat uzależnień wśród dzieci. Uczniów 

odwiedziła pielęgniarka szkolna, która przeprowadziła pogadankę na ten temat. Zadała 

dzieciom wykonanie pracy  plastycznej  „Od czego mogą być uzależnione dzieci?” 

Wykonane prace przez uczniów były prezentowane na gazetce na drugim piętrze korytarza 

szkolnego. Uzależnienia- to takie czynności, nad wykonywaniem których dana osoba utraciła 

kontrolę. Mogą być uzależnienia: 

- od słodyczy – organizm przyzwyczajony do słodyczy zaczyna się uzależniać, potrzebuje 

kolejnych porcji, większej ilości dla satysfakcji Twojego podniebienia. Jedno jest pewne-            

najlepszym i najzdrowszym zamiennikiem dla słodyczy są owoce. 
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- od komputera i Internetu – takie uzależnienie odbija się na sferze psychicznej i fizycznej. 

Objawy uzależnienia: nadpobudliwość, izolowanie się, problemy z koncentracją, relacje 

wirtualne stają się ważniejsze od realnych, zaburzenia lękowe. 

Lepiej spotkać się z koleżankami, kolegami. Zagrać w gry planszowe i pobawić się                         

na podwórku. 

- od telewizora – telewizja zabiera czas przeznaczony na rekreację, ogranicza wyobraźnię                  

i niszczy więzi rodzinne. 

Dla wielu osób oglądanie telewizji jest rozrywką i sposobem relaksowania  się. Jeżeli 

zachowujemy się jak bohaterowie ze szklanego ekranu – jesteśmy uzależnieni! 

Korzystajmy z wszystkich nowości technologicznych świadomie. 

 

 

 
 

        Violetta Rolnik 
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     BĘDZIE BEZPIECZNIEJ ! 

 
  Uczniowie z  klas    pierwszych  dostali  podarunki od firmy 

WIPASZ. Każdy uczeń otrzymał odblaskowy plecak. Uczeń noszący 

taki plecaczek będzie bardziej widoczny na drogach, przez co bardziej 

bezpieczny. Niespodzianka sprawiła wiele radości dzieciom. 
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Dziękujemy firmie WIPASZ. 

Beata Kaczmarek, Violetta Rolnik,  

Alicja Olszak 

 

 

MÓJ WOLNY CZAS W CYBERPRZESTRZENI 
 

 
 Uczniowie klas trzecich w ramach konkursu ,,BEZPIECZNA SZKOŁA-

BEZPIECZNY UCZEŃ+” przygotowali wystawę prac wykonanych w graficznym programie 

komputerowym. Tematyka prac to: ,,Mój wolny czas w cyberprzestrzeni”. Ponadto wszystkie  

dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej podpisały UMOWĘ INTERNETOWĄ, która bardzo 

dobitnie przypomina o racjonalnym i bezpiecznym korzystaniu z Internetu. W ciągu realizacji 

zadań konkursowych trzecioklasiści wysłuchali pogadanek na temat bezpieczeństwa, spotkali 

się z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej, wielokrotnie wypowiadali się na temat 

,,Dlaczego nasza szkoła ma dobry klimat?”. 
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Ewa Matyla, Arleta Sierszulska 

…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………!
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