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Wciąż poruszeni wydarzeniami wczorajszego dnia
oddajemy w Państwa ręce 13 numer tygodnika, a w nim
relacja z uroczystej Eucharystii, podczas której
abpoGrzegorz Ryś dokonał aktu poświęcenia naszej
szkolnej kaplicy. 
Nasi najmłodsi podopieczni pozostają natomiast pod
wrażeniem wizyty św. Mikołaja, biskupa Miry, który
wominiony wtorek odwiedził przedszkolne grupy i zostawił
wszystkim maluszkom świąteczne drobiazgi.  
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Długo czekaliśmy na ten dzień i wreszcie nadszedł – uroczysta
Eucharystia z udziałem abp. Grzegorza Rysia, podczas której
poświęcona została kaplica szkolna, zgromadziła dyrekcję
szkoły, wychowawców, pracowników oraz rodziców wraz
zouczniami na wspólnej dziękczynnej  modlitwie. 
Wśród znakomitych gości, obok Księdza Arcybiskupa, znaleźli
się m.in. księża koncelebrujący Mszę świętą – ks. Łukasz
Burchard, sekretarz Arcybiskupa, ks. Stefan Moszoro-
Dąbrowski, wikariusz regionalny Prałatury Personalnej Opus Dei
w Polsce, ks. Piotr Tarabasz, kapelan naszej szkoły ioks.oPiotr
Kosmala, proboszcz parafii pw. Świętej Urszuli Ledóchowskiej
woŁodzi, a także pani Elżbieta Żukowska-Jóźwiak wraz
zomałżonkiem, autorka obrazu ołtarzowego.  
Podczas homilii wygłoszonej przez Księdza Arcybiskupa uwaga
zebranych zwrócona została na to, że kaplica ma konkretną
funkcję –  przypomina o tym, że my sami starać się mamy
ooto,oby być świątynią dla Boga. Po zakończonej Eucharystii
wszyscy udali się do zaaranżowanej na tę okoliczność
kawiarenki, w której czekały na przybyłych pyszne wypieki
Żywiołowych i Kompasowych mam. Był to wspaniały czas relacji
i budowania więzi, a po wspólnym odpoczynku Ksiądz
Arcybiskup oprowadzony został po pomieszczeniach szkoły
ioprzedszkola, by poznać podopiecznych, uczniów i nauczycieli.
Jesteśmy wdzięczni za ten dzień pełen dobrodziejstw!
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WĘDROWNICY

Wędrownicy przygotowali dla św. Mikołaja niespodziankę
na jego imieniny – imponujący plakat z wielkoformatową
podobizną Solenizanta. Wytrwale uczyli się też piosenki,
żeby wyśpiewać ją ulubionemu świętemu, kiedy tylko ich
odwiedzi. Wizyta św. Mikołaja dała im mnóstwo radości,
aokażdy został obdarowany miłym drobiazgiem. Dzieci
wykonały też kilka prac plastycznych, które dowodzą
tego, że ich paluszki są coraz bardziej wyćwiczone
iowprawione w skomplikowanych operacjach – choineczki
wiszące w ich galeryjce na korytarzu wykonane zostały
techniką przeplatania, natomiast aniołki z błyszczącymi
skrzydłami powstały na bazie kółek origami. Maluszki
wiedzą już dokładnie jak zimują jelenie, sarny, nietoperze
oraz popielice, a pod koniec tygodnia własnoręcznie
zrobiły karmniki dla ptaków z rolek od papieru
toaletowego.
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PODRÓŻNICY

Podróżnicy kontynuowali rozmowy na temat tego, czym jest
adwent. Zapalili już drugą świecę w grupowym wieńcu
adwentowym. Oni również pomyśleli czym uraczyć
św.oMikołaja, kiedy przyjdzie z wizytą – specjalnie z tej okazji
przygotowali od podstaw cynamonowe ciasteczka. Dzieci
samodzielnie wypełniały paski ciasta francuskiego
cynamonem, a potem je zwijały. Gotowe "ślimaczki" zaniosły
następnie do kuchni, gdzie wstawiły je do piekarnika i pilnie
czuwały, żeby w odpowiednim momencie je wyjąć. Podczas
podwieczorku spróbowały po jednym z wypieków – okazały się
wyśmienite. Dzieci poznały żywot św. Mikołaja, a następnie
pokolorowały kolorowanki z jego wizerunkiem, które
podarowały później wyczekiwanemu gościowi w prezencie.
Wyrecytowały też wierszyk św. Mikołajowi, który nie krył
wzruszenia ciepłym przyjęciem. Maluszki usłyszały też podczas
zajęć, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy
iodowiedziały się, jak można im w tych przygotowaniach
pomóc.

fot. Dominika Boczek
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TROPICIELE

Tropiciele codziennie odczytują kolejne zadanie
zokalendarza adwentowego. Pojawiła się u nich także
szopka, którą do świąt będą budować, wzbogacając
jąokażdego dnia o jeden nowy element. Podczas tzw.
„poranka” wychowawczyni przekazuje im pudełko
zoukrytą figurką, którą dzieci z radością odpakowują
iowstawiają w odpowiednie miejsce. Czytają także
świąteczne opowiadania. Układały także ostatnio
świąteczne origami – choinki. Wprowadzone zostały
paradygmaty z „m” – dzieci tworzą pierwsze słowa z ich
wykorzystaniem. Odkrywają też w ramach
psychomotoryki dawne i nieco zapomniane przedszkolne
zabawy, jak np. „Ojciec Wirgiliusz”, czy „Mało nas
doopieczenia chleba”. Utrwalają także nowe bity
poświęcone kamieniom szlachetnym.

fot. Idalia Dyjaczyńska
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OBIEŻYŚWIATY

Obieżyświaty poznały żywot św. Mikołaja – już wiedzą, że był
biskupem, który troszczył się o biednych i potrzebujących.
Porównały też strój św. Mikołaja biskupa ze strojem Mikołaja,
którego wizerunek przyjął się w kulturze masowej. Udało
imosię także wykonać wycinane portrety św. Mikołaja biskupa
z pastorałem ze sznurka. Przygotowały też laurki na wypadek
wizyty świętego w ich grupie. Odbyło się także mikołajkowe
losowanie – dzieci będą własnoręcznie tworzyć prezenty dla
wylosowanej koleżanki lub kolegi z grupy, a wręczą je sobie
przed samymi świętami. Każdego poranka Obieżyświaty
wyciągają kolejne zadanie z kalendarza adwentowego
ioszczegółowo omawiają je z wychowawczynią. Zaczęły także
uczyć się śpiewania kolęd. Podczas poranków utrwalają
nazwy miesięcy po angielsku oraz bity poświęcone mnożeniu
przez 4 oraz rynkom w Polsce. Doskonalą także naukę
czytania poprzez zabawy słowne w parach i samodzielne
próby czytania.

fot. Magda Popa



fot. Julia Woźniak

fot. Julia Woźniak

fot. Julia Woźniakfot. Julia Woźniak

Numer 13grudzień 2022

KLASA I

fot. Julia Wożniak

fot. Julia Wożniak

Pierwszoklasiści ćwiczą się w liczeniu, a ostatnio na ich klasowym
parapecie pojawił się tzw. „wór matematyczny”. Znajdują się w nim
działania o różnym stopniu trudności, które losować można wtedy, gdy
skończy się moduł podstawowy zadań zlecony na lekcji. Grają także
regularnie w bingo, ale poziom trudności ostatnio się zwiększył. Dzieci
poznały literkę „u” i „ó”, aotakże dowiedziały się, czym jest zgłoska,
aoczym litera. Podczas zajeć zoplastyki wszyscy uczniowie wykonali
czapki św. Mikołaja, a także choinki naobazie stożka oklejone bibułą.
Wotym tygodniu przeprowadzony był „Dzień Damy i Gentlemana” –
uczniowie uczyli się prawidłowego zachowania przy stole i podczas
posiłku; wykonali z serwetek wachlarz oraz kopertkę naosztućce,
aotakże wprawiali się we właściwym posługiwaniu się sztućcami. Dzieci
wygłaszają kolejne prezentacje nt. witamin – do tej pory przedstawione
zostały wiadomości nt. witamin C, B12, D i K. W piątek dzieci
przeprowadzają doświadczenia – tym razem robiły roztwory wodne
zoużyciem kolejno soli, cukru, pieprzu i soku z cytryny, próbowały jak
smakują, po czym próbowały jeszcze raz, ale z zatkanym nosem,
byostwierdzić, jak zapach oddziałuje na zmysł smaku.
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KLASA IIT

Uczniowie rozpoczęli grudzień od pieczenia pierniczków – 
 przygotowali potrzebne składniki, zrobili ciasto, powycinali
foremkami świąteczne kształty, po czym całość upiekli
ioudekorowali kolorową posypką. Tzw. "ścieżka poznawcza"
dotyczyła  w tym tygodniu Dnia Górnika. Dzieci utworzyły
zokartonu czapki górnicze, a nawet miały okazję
przymierzyć autentyczne nakrycie głowy, będące elementem
galowego munduru górniczego – tzw. czako. We wtorek
wybrały się na mikołajki organizowane przez abp Grzegorza
Rysia – dzieci spotkały się ze św. Mikołajem, otrzymały
świąteczne podarki, a także udzieliły wywiadów kilku stacjom
telewizyjnym zgromadzonym na miejscu! Po spotkaniu
poszły na pyszną pizzę wraz z rodzicami
iowychowawczyniami. Uczniowie dowiedzieli się także
podczas zajęć kim dokładnie był św. Mikołaj, biskup Miry
iozrobili tematyczną wyklejankę z bibuły. Poznali także
literkę "ń" i liczbę 18, które utrwalali za pomocą kart pracy.

  fot. Magdalena Pietryszew vel Pietruszewska   
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KLASA II

Drugoklasiści z wielkim podekscytowaniem przeprowadzają
próby przedstawienia w języku angielskim. Spektakl
ootematyce świątecznej zaangażował wszystkich – każdy
ma swoją kwestię doowypowiedzenia po angielsku; ponadto
wszyscy wykonają świąteczne angielskie piosenki. Uczniowie
chcieliby także wystawić sztukę przed publicznością
przedszkolną i szkolną, ale jest to jeszcze w sferze dalszych
planów. W tym tygodniu odbyło się powtórzenie
zomatematyki oraz z języka polskiego – dzieci napisały też
dyktando. W ramach kilku zajęć łączonych z klasą
IIIozaimprowizowane zostały zajęcia imitujące teleturniej –
uczniowie pod presją czasu odpowiadali na trudne pytania
zorozmaitych dziedzin iomogą pochwalić się dużym
sukcesem. Ambitna zabawa była wielką frajdą!

  fot. Natalia Kubiak   
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KLASA III

Trzecioklasiści z okazji mikołajek obejrzeli musical "Scrooge:
Opowieść Wigilijna" –  jego głównym przesłaniem była myśl,
żeo"mieć bogactwo" nie oznacza ilości zgromadzonych dóbr
materialnych, a to jakim się jest człowiekiem. Dzieci kończyły
woostatnich dniach przygotowania do swojego autorskiego
kiermaszu świątecznego – wybrały już osobę, która pełnić
będzie funkcję skarbnika i przechowa środki zarobione podczas
kiermaszu. Uczniowie nie tylko upiekli i ozdobili pierniczki, ale
zadbali także o to, by pięknie je spakować. Podczas zajęć
przypomnieli sobie zasady obowiązujące podczas lekcji,
chodzenia po korytarzu oraz w stołówce. Dzieci pod czujnym
okiem pani Karoliny doskonaliły się w ortografii – musiały także
same się ocenić po wykonaniu ćwiczeń, aonastępnie
samodzielnie zweryfikowały nad czym należy jeszcze
popracować. 
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KLASA V

Uczniowie klasy V  wybrali się na Wydział Prawa i Administracji
UŁ, aona miejscu wzięli udział w warsztatach organizowanych
przez Studenckie Koło Kryminalistyków. Kolejne warsztaty,
wojakich udało im się  czestniczyć odbyły się w BULe i pierwsze
dotyczyły historii Łodzi oglądanej przez pryzmat kartografii –
piątoklasiści wykazali się zaskakująco dużą wiedzą o naszym
mieście. Drugimi warsztatami były muzykalia relaksacyjne,
które okazały się niezwykle odprężające. Dzieci nie ustają
wodoskonaleniu cnoty odpowiedzialności – w tym tygodniu
okazją do tego było planowanie klasowych warsztatów
pieczenia pierniczków. Kilkoro uczniów zobowiązało się do ich
organizacji oraz do zaangażowania koleżanek i kolegów
dooudziału w przedsięwzięciu. W ramach  lekcji języka
angielskiego pani Tanya przygotowała niestandardowe zajęcia –
dzieci tworzyły papierowy łańcuch dooświątecznej dekoracji sali,
jednak jest on o tyle nietypowy, żeona ogniwach widnieją
kolejne formy czasowników nieregularnych.

Magdalena Gorący  fot. Tetiana Bilan   
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