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I n f o r m a c j e   

Nasza szkoła liczy w tym roku  390 uczniów. Mamy dwa oddziały 

przygotowania przedszkolnego, dziewięć oddziałów edukacji wczesnoszkolnej  

oraz siedem klas starszych. Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym.  

Grono pedagogiczne powiększyło się o 6 nowych nauczycieli.  

DNI GALOWE:                                                                                                                        

KALENDARZ IMPREZ: 

21.12 – WIGILIE KLASOWE I 

JASEłKA 

22.03 – DZIEń PATRONA SZKOłY 

26.04 – ŚWIęTA MAJOWE 

20.06 – WYBORY DO SU 

24.06 – ZAKOńCZENIE ROKU 

SZKOLNEGO 

 

 

 

Re lac je z wydarzeń   
27 października 46 uczniów z klas 1 a i 1 b złożyło na ręce pani wicedyrektor  

uroczyste ślubowanie.  W obecności rodziców, nauczycieli i uczniów klas starszych uczniowie 

przedstawili swój program artystyczny z tej okazji, przygotowany przez wychowawczynie p. Anię              

i p. Paulinę.  

Drodzy pierwszoklasiści witamy Was w murach naszej szkoły i życzymy owocnej nauki! 

Mikołajki - Omnibus 07 XII 

Wigilia + Jasełka 

Bożonarodzeniowe 

21 XII 

Dzień Babci i Dziadka  18 I 

Wystawa twórczości 

dziecięcej 

  01 II 

Zabawa karnawałowa  08 II 

Dzień Patrona Szkoły 22 III 

Tradycje Wielkanocne 12 IV  

Dzień Ziemi 19 IV 

Święta majowe: 

1 Maja- 2 Maja –Święto 

Flagi RP -3 Maja 

26 IV 

Dzień Matki i Dzień Ojca 15 V 

Dzień Dziecka 31 V 

Wybory do SU 20 VI 

Karaoke 21 VI 

Zakończenie roku 24 VI 
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                                                                      9 listopada pod przewodnictwem p. Jankiewicz oraz  

                                                                      przy patriotycznej oprawie muzycznej p. Podsiadły,  

                                                                     odbyło się przedstawienie z okazji rocznicy odzyskania  

                                                                     przez Polskę niepodległości. Uczniowie w jasny sposób  

                                                                     przedstawili trudne losy naszego kraju oraz podkreślili  
                                                                     ważność tego święta w świadomości wszystkich Polaków.  

                                                                                       Dziękujemy za cenną lekcję! 
 

W dn. 14 – 18 listopada w naszej szkole odbył się Tydzień Praw Dziecka, w ramach którego: 

- uczniowie oglądali filmy edukacyjne poruszające tematykę praw dzieci, 

- przygotowane zostały gazetki ścienne z ciekawymi materiałami nt. praw dziecka  

oraz wybitnych pedagogów, 

- dzieci młodsze wykonywały prace plastyczne nt. „Moje szczęśliwe dzieciństwo, 

 które następnie zostały wyeksponowane w całej szkole,  

- uczniowie pisali wierszyki i rymowanki o swoich klasach, 

- klasy starsze uczestniczyły w klasowych dyskusjach, których celem było zebranie pomysłów dotyczących 

nagród i konsekwencji wobec uczniów w naszej szkole, 

-największą frajdą był „Dzień Króla Maciusia Pierwszego”, kiedy to na jednej, wybranej lekcji to uczniowie byli 

nauczycielami, 

- zakończeniem akcji był Dzień Życzliwości, podczas którego powstały ogromne drzewa życzliwych i dobrych 

słów pisanych przez uczniów i nauczycieli. Dzień ten był połączony z apelami i wręczaniem Orderów 

Uśmiechu. 

Tydzień Praw Dziecka cieszył się dużym zainteresowaniem i był świetnie zorganizowany. 

Ponadto w szkole: 
- odbyła się akcja „Sprzątanie świata”, 
- odbyło się spotkanie z policjantem dla rodziców, 
- otrzęsiny kl. IV-tych, 
- akcja „Cała Polska czyta dzieciom” i konkurs „Pięknego czytania”! 
- Dzień Edukacji Narodowej przygotowany przez najmłodszych uczniów kl. 0, 
- Dzień Papieski, po którym długo w pamięci rozbrzmiewała pieśń „Abba Ojcze”, 
- konkursy, w tym np. „Wierszyki łamiące języki”, 
- rozpoczął działalność „Klub przyrodników”, założony przez Asię, Amelkę i Franka 
z kl. 4 a, którzy wraz z innymi uczniami będą dbać o kwiaty w szkole, 
organizować akcje informacyjne i charytatywne, itp. 
- nasi uczniowie brali udział w zawodach sportowych; chłopcy zakończyli zmagania 
z sukcesem – 2 miejsce na szczeblu powiatowym w piłce koszykowej. 
- w trakcie drukowania gazetki w szkole rozpoczął się „Tydzień Przyjaźni do 
Zwierząt”. 
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Z cyklu „Kilka słów do rodzica” 

          - Motywowanie dzieci do nauki 
Nie każde dziecko chętnie siada do nauki, często robi wiele innych rzeczy, aby odwlec naukę czy 

odrabianie pracy domowej. Rodzice niejednokrotnie myślą, co zrobić, by nauka nie była tak 

niechętnie odbierana i by dziecko miało większą motywację. Używają do tego wielu różnych metod: 

jedno moralizują, drudzy straszą, a jeszcze inni nagradzają drogimi prezentami czy wręcz płaca za 

oceny. Na dłuższą metę jednak są to nieskuteczne sposoby, więc co robić??? 

Każde dziecko jest inne i inne metody będą najlepiej się sprawdzać przy wspieraniu jego 

motywacji do nauki, ale jest kilka uniwersalnych sposobów, które można wypróbować. 

1. Stała organizacja czasu nauki to podstawa motywowania i uczenia odpowiedzialności oraz 

obowiązku nauki. Po powrocie ze szkoły dziecko powinno mieć chwilę dla siebie, a później czas na 

naukę. Czas ten musi być wyznaczony dokładnie wraz ze stałym,  miejscem pracy. Ważne, by nie 

było wokół dziecka niepotrzebnych bodźców, ale by miało wszystko to, co jest niezbędne do pracy. 

Warto pamiętać o przerwach w czasie nauki, bo koncentracja dziecka jest różna i zależy np. od 

wieku dziecka – im młodsze, tym zdolność skupienia uwagi mniejsza.  

2. Ważna jest systematyczność. Wskażmy dziecku, że nie powinno uczyć się na ostatnią chwilę, ale 

rozłożyć sobie naukę w czasie i codziennie powtórzyć kilka ostatnich lekcji. Bądźmy wtedy przy 

dziecko i np. pomóżmy mu w powtórkach, nauce wiersza czy sprawdzeniu wiedzy przed klasówką. 

3. Chwalmy, doceniajmy, wspierajmy!!! Każde najdrobniejsze postępy należy dostrzec i pochwalić, 

bo dla małego człowieka pochwała jest czymś bardzo ważnym!! Dostosujmy swe oczekiwania do 

możliwości i potrzeb dziecka. Nasze ambicje mogą być zbyt wygórowane, a to powoduje konflikty i 

niepowodzenia dziecka oraz wiele frustracji. Dzieci różnią się między sobą pod względem zdolności 

do nauki, więc nie każdy uczeń może mieć same piątki. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt 

pracy (np. w postaci ocen), ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces 

uczenia się. Jest to szczególnie ważne w przypadku słabszych uczniów, którzy często pomimo dużego 

nakładu pracy i czasu osiągają nie zawsze zadowalające efekty. Jeśli rodzice będą skupiać uwagę 

jedynie na niepowodzeniach dziecka, wówczas szybko straci ono chęć do nauki. Najlepszy efekt da 

pochwała konkretna, wskazująca na pozytywne działanie np. „Świetnie obliczyłaś to zadanie z 

matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie 
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narysowałaś to drzewo”. Poza tym od czasu do czasu potrzebna jest też tzw. marchewka, nagroda. 

Może nią być jakiś upominek, wyjazd do kina, cokolwiek – w zależności od upodobań.  

4. Stosowanie różnych technik uczenia się i zapamiętywania. Notatki z kolorami, podkreślenia, 

rysunki, mapy mentalne, drzewa, wykresy, skojarzenia, fiszki, słowa klucze, hasła na ścianie, tablicy 

itp. – spróbujcie znaleźć wspólnie z dzieckiem sposób na szybsze uczenie się!  

5. ,,Po co właściwie tego wszystkiego się uczę?”. To pytanie pada zawsze na różnych etapach 

edukacji dziecka. Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, 

pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce 

np. dziecko w szkole uczyło obliczać się pole prostokąta, więc zapytajmy je czy mogłoby Wam pomóc 

policzyć ile metrów wykładziny, parkietu muszą Państwo kupić do danego pokoju, gdyż w niedługim 

czasie mają Państwo zamiar położyć nową wykładzinę. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie 

wiedzy lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może 

być interesująca i przyjemna. 

6. Nie wyręczajmy dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie 

podawajmy mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, 

wyjaśnijmy wątpliwości.  

7. Współpracujmy ze szkołą- nie tylko przy okazji wywiadówek czy oficjalnych zebrań.  

Pamiętajmy, że nauczyciel to sprzymierzeniec w procesie edukacji dziecka. 

 

Pamiętajmy że, nawet najlepsze metody i najbardziej usilne próby mogą 

zawieść, jeśli sami nie będziemy dawali dziecku przykładu własnym 

postępowaniem. To od nas dorosłych zależy, czy nauczy się ono 

systematycznej pracy i obowiązkowości. 

 

Pomocne publikacje dla rodziców: 

Mc Ginnisa. A – „Sztuka motywacji”  

D. Stipek, K.Seal- „Jak nakłonić dziecko do nauki?”  

G.W.Green – „Jak pomagać dziecku w nauce?”  

A.Faber, E.Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci uczyły się w domu i w szkole” 

 Strony internetowe: www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl, www.ore.pl 
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TEMATY OD CZYTELNIKÓW 

Robert Lewandowski     

  

(Następni zawodnicy w następnych numerach.)          Na życzenie Huberta K. kl.1a 

Czy wiesz, że ? 

Robert Lewandowski z klocków Lego     

 

 

 

Data i miejsce urodzenia: 21 sierpnia 

1988 (28 lat), Warszawa 

Klub: Bayern Monachium 

Waga/wzrost: 78/184 

Mecze/gole: 85/42 

Żona: Anna Lewandowska (od 2013) 

Rodzice: Iwona Lewandowska, Krzysztof 

Lewandowski  

 

Trzy miesiące ciężkiej pracy, 

sześcioosobowy zespół, kilkadziesiąt 

litrów kawy, niezliczone nieprzespane 

noce i 70 000 klocków - dzięki  

połączeniu tych elementów powstała 

pierwsza na świecie figura Roberta 

Lewandowskiego. Została wykonana w 

skali 1:1 w całości z klocków LEGO. Od 

dziś można ją oglądać na "Totalnie 

Nowej Wystawie Budowli z Klocków 

LEGO" na PGE Narodowym. 

 



 

        Od wieków fascynuje nas kosmos . Skrywa on wiele znanych i nie 

znanych nam dotąd tajemnic. Jedn

Zadajemy sobie zawsze pytanie, co to w

odpowiedź na to pytanie musimy dowiedzie

       Każda gwiazda ma swój czas trwania. Po up

W zależności od wielkości gwiazdy jej koniec jest ró

Nasza bohaterka ;) powstaje w 

z wybuchu! 
Jeśli gwiazda jest co najmniej 3 razy wi

od naszego Słoneczka po eksplozji zamienia si

w ziejącą zimnem i strachem 

Zadacie sobie na pewno pytanie dlaczego 

nie można zobaczyć 

naukowców głowiło się 

(łącznie ze znajomym nam wszystkim Albertem)

 

 
Otóż odpowiedz jest bardzo prosta: materia, z której sk

ma tak dużą masę, że przyci

(fotony). Ponieważ widzimy tylko 

obiekty, od których świat

i wraca do naszego oka nie mamy szans 

na zobaczenie dziury, bo ta 

dosłownie ,,pożera” promienie 

(patrz obrazek :)) 

Czarna dziura
Od wieków fascynuje nas kosmos . Skrywa on wiele znanych i nie 

d tajemnic. Jedną z większych jest czarna dziura.

Zadajemy sobie zawsze pytanie, co to właściwie jest? Aby nale

ie musimy dowiedzieć się jak powstaje.

da gwiazda ma swój czas trwania. Po upływie tego czasu ,,umiera”. 

ci gwiazdy jej koniec jest różny. 
bohaterka ;) powstaje w dosyć nietypowy sposób, mianowicie 

li gwiazda jest co najmniej 3 razy większa  

oneczka po eksplozji zamienia się  

zimnem i strachem - czarną dziurę. 
Zadacie sobie na pewno pytanie dlaczego  

 czarnej dziury. Wielu 

 nad tym pytaniem latami 

cznie ze znajomym nam wszystkim Albertem). 

odpowiedz jest bardzo prosta: materia, z której składa

e przyciąga wszystko w kosmosie łącznie ze 

widzimy tylko 

wiatło odbija się  

i wraca do naszego oka nie mamy szans  

na zobaczenie dziury, bo ta 

era” promienie światła =>  
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Czarna dziura 
 

Od wieków fascynuje nas kosmos . Skrywa on wiele znanych i nie 

kszych jest czarna dziura. 
ciwie jest? Aby naleźć 

powstaje. 
ywie tego czasu ,,umiera”.  

 
nietypowy sposób, mianowicie                   

adała się gwiazda 

cznie ze światłem 
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ZAGADKI: 
Ile razy możesz odjąć jeden od stu? 

 

Jeżeli znasz odpowiedź zgłoś się do : 

Pani Ewy Wołynkiewicz , Heleny Mroczkowskiej lub Zofii Szorskiej. 

Prosimy nie przekazywać odpowiedzi innym uczniom.  Dla wygranego czeka nagroda. 

 

COŚ ŚMIESZNEGO: 

 

 

 

 

 

 

 

Do skrzynki pomysłów możecie wrzucać także kawały. 

 

 

 

 

 

Siedzi troje mężczyzn na 

na ławce w parku i 

rozmawiają: 

-Ja wczoraj ukradłem 

rower. 

-Ja 100zł.-mówi drugi. 

-A ja jestem policjantem. 

Idą trzy mrówki przez pustynię. 

-Ja pójdę w prawo -mówi pierwsza. 

-Ja pójdę w lewo -mówi druga. 

-To  ja pójdę z wami. 



 

CO NOWEGO NA SZKOLNYCH KORYTARZACH??

KONKURSY!   KONKURS

Uwaga, ogłaszamy konkurs na najpiękniej namalowaną

(technika dowolna, praca w formacie A4)

 postać Św. Mikołaja!

Prace oddajemy do 05.12.2016r. (poniedziałek)

pani Ewy Wołynkiewicz, Zofii Szorskiej lub do Heleny Mroczkowskiej. 

Do pracy prosimy dołączyć imię, nazwisko i klasę.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kolejn

Na zwycięzców czekają nagrody!!!

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla wszystkich klas na 

ozdobione drzwi do swojej klasy!! 

klasy i przydzieli zwycięstwo w dwóch grupach wiekowych 

Wspólnie sprawmy, by nasza szkoła była najpiękniejszą, świąteczną 

szkołą w ten magiczny dla nas czas!!!

NOWEGO NA SZKOLNYCH KORYTARZACH??

 

KONKURSY!   KONKURSY!   KONKURS

s na najpiękniej namalowaną  

praca w formacie A4)  

postać Św. Mikołaja! 

2016r. (poniedziałek) do  

Zofii Szorskiej lub do Heleny Mroczkowskiej. 

łączyć imię, nazwisko i klasę. 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kolejnym wydaniu gazetki. 

Na zwycięzców czekają nagrody!!! 

Uwaga! 

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla wszystkich klas na 

ozdobione drzwi do swojej klasy!! 15 grudnia jury oceni „drzwi” każdej 

klasy i przydzieli zwycięstwo w dwóch grupach wiekowych 

kl. 0-III i IV - VI. 

Wspólnie sprawmy, by nasza szkoła była najpiękniejszą, świąteczną 

szkołą w ten magiczny dla nas czas!!! 

KASZTANBOLL

Wraz z jesienią na szkolnych 

korytarzach pojawiła się nowa 

gra wymyślona przez 

chłopaków z klasy 6c

kasztanboll. 

przypomina grę w piłkę nożną 

tylko za miast nóg używa się 

rąk i kasztana zamiast piłki. To 

bardzo ekscytująca gra. : )
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NOWEGO NA SZKOLNYCH KORYTARZACH?? 

KONKURSY!  

Zofii Szorskiej lub do Heleny Mroczkowskiej.   

Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs dla wszystkich klas na najpiękniej 

grudnia jury oceni „drzwi” każdej 

klasy i przydzieli zwycięstwo w dwóch grupach wiekowych  

Wspólnie sprawmy, by nasza szkoła była najpiękniejszą, świąteczną 

 

KASZTANBOLL 

Wraz z jesienią na szkolnych 

korytarzach pojawiła się nowa 

gra wymyślona przez 

chłopaków z klasy 6c - 

kasztanboll. KASZTANBOLL 

przypomina grę w piłkę nożną 

tylko za miast nóg używa się 

rąk i kasztana zamiast piłki. To 

bardzo ekscytująca gra. : ) 
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Zaproszenie na zabawę andrzejkową 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na magiczne 

andrzejki. 

Wszystkie wróżki, czarownice i czarodziejów ugościmy 

30.11.2016r. (środa)  

na dolnym korytarzu. 

         Klasy I - III w godz. 11.30-12.30  

                        zaś kl. IV-VI na godzinie wychowawczej. 

Zapewniamy:  

                                                             - kąciki wróżb ! 

                                         - magiczną muzykę 

                                                     - czarodziejski wystrój !             

                             -  wesołe towarzystwo ! 

 

 

Uwaga! 

Na dole w holu u pań woźnych z znajduje się pudełko pomysłów, do którego możecie 

wrzucać tematy, o których chcielibyście przeczytać  

( możecie wpisać swoje inicjały np. Kasia W. klasa 4 ). 
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ZAPOWIEDZI! 

• Za chwilę „Andrzejki”! 
• Rozpoczęła się akcja „Góra Grosza”. 

• Przed nami „Tydzień Przyjaźni do Zwierząt” (28.11-02.12), 
podczas którego odbędą się m.in. spotkania z miłośnikami 
zwierząt, prace plastyczne i akcja charytatywna, 

• 7 grudnia – OMNIBUS!! 
Szykujmy się do boju o miano najlepszej klasy!! 

• Przed nami coroczna zbiórka żywności i artykułów chemicznych 
dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu naszej szkoły 
„PODZIEL SIĘ”! 

• Odbędzie się także „Tydzień Dobrego Serca”, gdzie zaplanowano 
wiele ciekawych zajęć. 

• 14 grudnia odbędą się programy artystyczne dla uczniów. 

• 21 grudnia odbędą się „Jasełka”, zaś 22 grudnia to dzień 
klasowych spotkań wigilijnych. 

 

WAŻNE! 

Po przeczytaniu gazetki prosimy o przekazanie jej następnemu uczniowi  i nie 

niszczenie jej, ponieważ zależy nam na niemarnowaniu papieru. Po wykorzystaniu 

gazetek oddamy je na makulaturę. 

PODZIEL SIĘ GAZETKĄ! 

NIE NISZCZ - PRZEKAŻ DALEJ! 

BĄDŹ EKO! 

 

 

 

    Nasza gazetka jest dostępna także na naszej stronie internetowej. 


