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ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH 

 

W dniu 30 X w naszej szkole odbyło się uroczyste s lubowanie ucznio w  

klas pierwszych. W tym szczego lnym dniu, pierwszoklasisto w swoją 

obecnos cią  zaszczyciła dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, zaproszeni gos cie oraz kolez anki i koledzy ze szkoły. Uroczy-

stos c  s lubowania odbyła się w sali gimnastycznej. 

Przygotowania do uroczystos ci trwały od początku roku szkolnego. 

Panie wychowawczynie klas pierwszych: pani Ewa Kret i pani Elz bieta 

Biała zapoznawały i wdraz ały swoich ucznio w do pełnienia ro z nych 

obowiązko w wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. 

Uczniowie klas pierwszych ods więtnie ubrani, z biretami na głowach 

przedstawili program słowno-muzyczny, w kto rym zaprezentowali 

ro z ne krainy. Pierwszą z nich była Kraina Muzyczna, drugą Kraina Ję-

zyka Polskiego, dalej  Kraina Gier i Zabaw, Kraina Ruchu Drogowego, 

Kraina Grzecznos ci, Kraina Przyrodniczo-Geograficzna. 

Dzieci wspaniale odpowiadały na stawiane im pytania dotyczące  Krai-

ny Języka Polskiego . Wykazały  się ro wniez  dojrzałos cią i wspaniałą 

postawą, s wiadczącą o gotowos ci wstąpienia w grono ucznio w Naszej 

szkoły.  

Po zaprezentowaniu wszystkich krain odbyła się wspo lna  recyta-

cja ,,Katechizmu dziecka polskiego’’, czyli popularnego ,, Kto Ty jestes  ” 

i zas piewanie piosenki ,,Jestes my Polką i Polakiem.’’ 

Kulminacyjnym punktem uroczystos ci było uroczyste s lubowanie, 

wprowadzenie sztandaru oraz ods piewanie hymnu szkoły. Następnie 

Dyrektor Pani  Anna Myszak pasowała kaz de dziecko z klasy pierwszej 

na ucznia, poprzez dotknięcie jego ramienia symbolicznym oło wkiem. 

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiąt-
kowych dyplomo w oraz prezento w od ucznio w klas II.  
Po zakon czeniu oficjalnej uroczystos ci uczniowie zostali 
zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodzico w.  

Drodzy Pierwszoklasiści! Gratulujemy Wam serdecznie  
i życzymy, by czas spędzony  

w szkole, był wartościowy i piękny.  
Zdobywajcie wiedzę, zawierajcie trwałe przyjaźnie, bądźcie 

radośni i szczęśliwi. 
 
 

 

Teatrzyk KUKIEŁKOWY ,,ŚPIĄCA KRÓLEWNA’’ 

 

13.XII.2018 r.  w naszej szkole odbył się teatrzyk   pt: „Śpiąca królewna” . Przedstawienie zostało 

przygotowane przez uczniów kl.  I A  pod opieką pani Ewy Kret.  Młodzi aktorzy przygotowali 

kostiumy.  Uczniowie  z klasy  I B mogli obejrzeć  kolegów w znanej im baśni o królewnie, która 

ukłuła się wrzecionem i spała 100 lat. Jest to stara historia o toksycznej zazdrości i o zwycięskiej sile 

miłości, a więc o uczuciach, które  są nieobce każdemu  z nas. 

Były sceny śmieszne i romantyczne między królewiczem, a królewną oraz trzymające w 

napięciu, gdy pojawiła się Zła Wróżka. 

Wszyscy świetnie się bawili. 

      

Dziękujemy  pierwszakom za udział w teatrzyku! 

 

 

Edyta Powęska 

Także i my 21 listopada w naszej 
szkole obchodziliśmy Światowy 
Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
Pomysłodawcą by Samorząd Ucz-
niowski na czele z opiekunami. Akcja 
cieszyła się wielkim zainteresowa-
niem wśród uczniów. Byliśmy zszo-
kowani ilością pozdrowień, wyznań i 
życzliwości skierowanych do swoich 
koleżanek i nauczycieli:)     Pa-
miętajmy, że pozytywna energia, 
którą przekazujemy innym, wraca 
do nas z nawiązką.  
Wystarczy uśmiech, dobre słowo, 
podanie ręki. Naprawdę niewiele 
trzeba by być życzliwym dla dru-
giego człowieka.  

21. XI. Światowy Dzień Życzliwości, 
Pozdrowień, dzień dobrych uczynków 

 i pozytywnych emocji. 
Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to  
w 1973 roku dwaj bracia Brian i Michael Mc Cormack postanowili 

zareagować na konflikt zbrojny między Egiptem a Izraelem. Chcieli 
pokazać światu, że walka zbrojna szkodzi. 

Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących 
do rozwiązywania problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny. 
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Czy zdajemy sobie sprawę jak powstaje śnieg i skąd się biorą fantazyjne 
kształty płatków śniegu? Co tak naprawdę decyduje o tym, jaki kształt przy-

bierze śnieżynka w drodze z chmur do powierzchni ziemi? 

 Śnieg tworzą pojedyncze płatki śniegu, a życie takiego płatka rozpo-
czyna się wysoko w chmurach. Po pierwsze – by powstała śnieżynka potrzebna 

jest nie tylko woda ani niska temperatura, ale także jądro kondensacji.   
Jądro kondensacji to rusztowanie – drobinka kurzu lub pyłek kwiatowy  na 
bazie którego powstaje płatek. W wyniku resublimacji, czyli bezpośredniego 
przejścia pary wodnej w lód, do jądra (rusztowania) przyłączają się kolejne 
cząsteczki wody, zwiększając jego rozmiar. Jest ich coraz więcej i więcej,  

a wirując w powietrzu, przybierają rozmaite formy. Istnieje przekonanie, że 
nic dwa razy się nie zdarza. Reguła ta obowiązuje także w przypadku płatków 
śniegu. Każda śnieżynka posiada inny kształt, rozmiar i wzór. Jednak począt-
kowo wszystkie kryształki lodu wyglądają i rosną tak samo. Jej wygląd zależy 
przede wszystkim od temperatury powietrza. Np. w wyższych temperaturach 
boki kryształków rosną szybciej niż dół i góra. Natomiast w niższych tempe-

raturach ich kształty są bardziej zwarte, choć wydłużone. Wraz ze zwiększa-
niem, forma kryształu zaczyna robić się coraz bardziej nieregularna i niepo-

wtarzalna. Ich "dopracowane" kształty powstają w temperaturze od  
-2 do -15 stopni Celsjusza. 

Zbiórka maskotek    
i słodyczy  
dla dzieci                     
z chorobami  
genetycznymi 
 Podobnie jak co roku 
organizujemy zbiórkę maskotek (zarówno nowych 
jak i używanych) oraz słodyczy. 
Wszyscy z pewnością mamy w domu nieużywane 
bądź niepotrzebne maskotki, które zalegają nam 
gdzieś po kątach lub za dużo słodyczy. Jeśli masz 
dobre serce PODZIEL SIĘ, przynieś je do naszej 
szkoły, a my przekażemy je dzieciom chorym, pod-
czas corocznej zabawy choinkowej zorganizowanej 
przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie, z którym 
dzięki od lat współpracuje nasza szkoła. 
Osoby o dobrym sercu lub mile widziani sponsorzy, 
którzy chcieliby ofiarować maskotki lub słodycze 
mogą przynieść je do naszej szkoły, świetlicy       
lub do sali 32. Mamy prośbę, by maskotki używane 
były czyste i w miarę w dobrym stanie z wiado-
mych względów estetycznych. 
Podziękowaniem będzie uśmiech chorych dzieci, 
który z pewnością zagości w tym dniu na ich twa-
rzach. 

 
 

 

Mając na uwadze kształtowanie                   

u uczniów postawy poszanowania i otwartości na 

wszelką pomoc innym, ich odmienność oraz akcep-

tację „innych” ludzi i uczniów, nasza szkoła           

w różny sposób podejmuje wszelkie działania 

zmierzające do poszanowania niepełnosprawności           

i postaw tolerancji. Są to różnego rodzaju apele, 

wyjazdy do DPS-u, szpitala, zbiórki żywności          

i nakrętek, dla osób potrzebujących, zwierząt, orga-

nizowane kawiarenki, z których dochód przekazu-

jemy na konkretny cel pomocowy. W najbliższym 

okresie przed nami jeszcze jedna akcja. 

 

Nasza Szkoła POMAGA 
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Przepis na dobre święta:) 
Składniki: 
50 dag modlitwy, 1 kg wiary w Pana Jezusa, 
20 dag oczekiwania, 20 dag radości, 
12 dag życzliwości, 1 spowiedź, 
1 dag miłości oczyszczonej, 
2 łyżki ofiarności. 

Przepis: 
Modlitwę wymieszać z miłością  oczyszczoną i 
wiarą. 
Zrobić zagłębienie i wlać życzliwość. 
Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość około 3mm. 
Wycinać kształty jakie kto potrafi i lubi. 
Ciastka piec w nagrzanym miłością, dobrocią i ciepłem piekarniku przez ok..10 
minut. 
Po paru dniach można je dowolnie ozdabiać dobrymi uczynkami:) 

  
 
 

Lekcja wychowawcza.  
Nauczycielka pyta dzieci, kim 

chciałyby zostać, kiedy dorosną. 
Dzieci wymieniają zawody pio-

senkarza, aktora, strażaka, poli-
cjanta... tylko Jasio mówi, że 

chciałby zostać św. Mikołajem. 
- Czy dlatego, że rozdaje prezen-

ty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje tylko 

jeden dzień w roku! 
 

 
Kolega pyta Jasia: 

- Dlaczego chcesz, aby 
św. Mikołaj przyniósł ci 
dwa komplety kolejki 

elektrycznej? 
- Bo ja też chcę się bawić, 
kiedy tatuś jest w domu. 

Jasio krzyczy na cały głos: 
- Święty Mikołaju, przynieś mi 
zdalnie sterowanego robota! 
Mama: 
- Dlaczego tak wrzeszczysz? 
Przecież św. Mikołaj słyszy 
każdy szept. 
- Ale tatuś jest w sąsiednim 
pokoju i może nie usłyszeć. 

Burek mówi do Azora: 

- Już nie mogę się doczekać 

tych świąt! 

- Dlaczego? 

- Nie dość, że dostanę dwa 

worki świeżuteńkich kości, to 

jeszcze ludzkim głosem będę 

mógł powiedzieć swojemu 

panu, co o nim myślę! 

 

 

Wykonały: A.Chodara, E.Powęska 


