
Nowinki 
GRUDZIEŃ – STYCZEŃ – LUTY 2015/2016 

REDAKCJA : KLASA 2B 

WYDARZENIA: 

4.XII - Wizyta św. Mikołaja                                   

8.XII -  Bajka „Kot w kuchni” – chemiczne eksperymenty 

17. XII i 22. XII - Wigilie w RDTL kl.IIa i II b oraz kl.IIIb  

12.I - Audycja muzyczna 

14.I - Szkolny konkurs kolęd i pastorałek 

14.I  - Zabawa karnawałowa kl.O-III 

26.I -Wycieczka do Bałtowa- „Wioski Św. Mikołaja” 

27.I – Dzień Babci i Dziadka 

15.II-28.II - Ferie 2016 /w szkole od 15.II do 19. II czyli „Zima na wesoło”/ 

      

       W tym roku  na przybycie św. Mikołaja czekaliśmy z niecierpliwością.  Odwiedził nas 4 

grudnia, każdemu przyniósł worek ze  słodyczami. Dziękujemy mu  i czekamy na kolejne 

spotkanie za rok.                     

Pierwszy raz uczestniczyliśmy w chemicznych eksperymentach 

    



        Wigilia klasy IIa i IIb  

w Regionalnym Domu Tradycji Ludowej     

 

17 grudnia 2015 r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w klasowej wigilii zorganizowanej przez 

wychowawczynie: Małgorzatę Kurzeję i Dorotę Łobodę. W spotkaniu uczestniczyli  

ks. Damian Jacek oraz p. Zbigniew Lis, rodzice uczniów, którzy przygotowali tradycyjne polskie potrawy  

i wystrój stołu wigilijnego.  Wigilię rozpoczęto zapaleniem świecy oraz krótką refleksją o szukaniu 

przychodzącego Boga w naszym codziennym życiu. Następnie uczeń kl.IIb Mikołaj Kotowicz odczytał 

Ewangelię  św. Łukasza. Potem wszyscy uczestnicy wigilii dzielili  się opłatkiem, składając sobie 

nawzajem  życzenia. Po tym wzruszającym wydarzeniu uczniowie zasiedli do stołu, aby skosztować 

przygotowanych potraw. Na zakończenie odbyły się warsztaty - uczniowie wykonywali aniołki, które 

zabrali do swoich domów. Spotkanie było wspaniałym i niezapomnianym przeżyciem. 

   

                    

 

Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten wigilijny 
wieczór -  wszystkim nauczycielom, rodzicom, koleżankom i kolegom  

                                              życzą uczniowie kl. IIbSP 

 

W styczniu kolejny raz gościliśmy muzyków ze Szkoły Muzycznej Yamaha. Poznaliśmy 

różne saksofony i klarnety.   



 

   

14 styczna odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 

Wyniki konkursu: 

1 grupa wiekowa klasy 0 i I 
  
 I miejsce:   Izabela Rak  klasa 0b 
                    Tomasz Wróbel  klasa I 
II miejsce:   Franciszek Pomianek  klasa I 
                    Michał Rygiel  i Adam Ruda klasa 0b ( duet) 
 III miejsce: Amelia Świstara  klasa  I 
                     Oliwia Stępień, Karolina Miśta  klasa  0a                                  
  
2 grupa wiekowa klasy II  i III                                                      
  
I miejsce:    Kamila Adamus, Emilia Baran  klasa II a (duet) 
                    Martyna Możdżeń klasa II b 
                    Natalia Pociask, Marcelina Rączy klasa III a (duet) 
II miejsce:   Karolina Stawarz  klasa II a 
                    Carmen Bury klasa  II b 
                    Julia Kornak   klasa II b 
III miejsce: Tatiana Depowska, Julia Stępień klasa  II a 
                    Kinga Słowik , Martyna Ruda  klasa III b (duet) 
                    Michał Walkosz- Berda  klasa III 
 

 
 

 

 

 

 

 



Co to jest karnawał? 

Karnawał to okres zabaw i balów. Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli, a kończy się we 

wtorek przed Środą Popielcową, która oznacza początek wielkiego postu i oczekiwania 

na Wielkanoc. 

 
Uczniowie kl.0 – III podczas zabawy karnawałowej 

 
  

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

W Polsce 

 

 

W kalendarzu wielu innych państw również wydzielono jeden dzień, w którym swoje 
święto obchodzą babcie i dziadkowie. Np.: 

� we Francji  Dzień Dziadków obchodzi się w pierwszą niedzielę marca; 
� w Brazylii dziadkowie świętują 26 lipca; 
� we Włoszech Dzień Babci i Dziadka przypada na 2 października; 
� w Wielkiej Brytanii Dzień Babci świętuje się 11 lutego; 
� w Holandii święto dziadków jest świętem ruchomym; 
� w Meksyku święto dziadków obchodzi się w czerwcu. 

 

 

 



ŻYCZYMY DŁUGICH LAT ŻYCIA W ZDROWIU 

W styczniu chętni uczniowie z kl.I -III odwiedzili wioskę  św. Mikołaja w Bałtowie. Tam na nich czekało 
wiele atrakcji: 

 spotkanie ze św. Mikołajem; 
 „Labirynt Królowej Śniegu”; 
 łowienie rybek z przerębli; 
 malowanie figurek aniołków; 
 „kraina zabaw”. 

 

 

 
 

 
 



Jak bezpieczne spędzić ferie? - rady dla dzieci. 
 

 Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych. 

 W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną odległość między sankami.  

 Nie doczepiajmy sanek do samochodu.  

 Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz 

nie celujmy w twarz drugiej osoby.  

 

 Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na 

rzece lub stawie.  

 

 Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w miejscach niedozwolonych. 

 Bądźmy widoczni na drodze. 

 Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.      

 Pamiętajmy o zdrowym odżywianiu.  

 Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze. 

 W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną. 

 Nie zapominajmy o podstawowych zasadach higieny. 

 Unikajmy kontaktu z osobami chorymi.  

 W przypadku wystąpienia objawów choroby zgłośmy się do lekarza. 

 


