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Tuż przed świętami Bożego Narodzenia prezentujemy
Państwu ostatni tegoroczny numer naszego
tygodnika, a wraz z nim – najlepsze życzenia, by blask
jaśniejący w betlejemskiej stajence roztoczył łunę
ionad Państwa domami, wypełnionymi od tej chwili
jeszcze obficiej żywą wiarą, głęboką nadzieją i czystą
miłością. 
Pięknych świąt Bożego Narodzenia!

fot. Magda Popa
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WĘDROWNICY

Wędrownicy połączyli siły z Podróżnikami i wspólnie
przygotowali w czasie zajęć pierniczki. Zrobili też
kolejny papierowy łańcuch i urocze aniołki ze spinaczy
do przywieszenia na choince, która ustawiona została
wosali. Usłyszeli w tym tygodniu o bożonarodzeniowych
tradycjach i rozmawiali o tym, czym w istocie jest
wigilia. Wychowawczyni czytała swoim podopiecznym
rozmaite świąteczne opowiadania, a wśród nich jedno
ootym, skąd biorą się choinki, a drugie o chłopczyku
Benie, którego rodzicom ukazali się Matka Boża
iośw.oJózef z prośbą o udzielenie schronienia. Dzieci
pięknie nauczyły się piosenki pt. „Tuż tuż” i z radością
jąośpiewają, a podczas zajęć z rytmiki dokonywały
instrumentacji wybranych kolęd. Maluszki ozdobiły też
długi plakat imponującym malunkiem zimowego
pejzażu.

fot. Ewa Pasela
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Numer 15grudzień 2022

PODRÓŻNICY

Podróżnicy przez cały okres adwentu przygotowywali się
do świąt Bożego Narodzenia. Z początkiem tygodnia
poznali historię narodzin maleńkiego Pana Jezusa.
Dzielnie i pełni zapału pracowali nad wykonaniem
choinkowych ozdób, które wieszali następnie na drzewku.
Rozmawiali z wychowawczynią o bożonarodzeniowych
tradycjach, a przy tej okazji zagrali w tematyczną grę
„Prawda czy fałsz?” – dzieci odpowiadać musiały
naopytania do wysłuchanych historii, unosząc przy tym
zielony lub czerwony klocek. Pod koniec tygodnia
maluszki własnoręcznie przygotowały i upiekły pierniczki
w towarzystwie Wędrowników, a następnego dnia
starannie udekorowały je kolorowymi posypkami
iolukrem. 

fot. Dominika Boczek
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TROPICIELE

Także Tropiciele upiekli własnoręcznie pierniczki podczas zajęć  –
zrobili wcześniej ciasto, a po wystudzeniu gotowych ciasteczek
ślicznie je udekorowali przyniesionymi wcześniej posypkami
iokolorowym lukrem. Ubrali także choinkę, która zdobi
przedszkolny korytarz – stworzyli samodzielnie ozdoby
doozawieszenia i papierowy łańcuch. Łańcuch ten dzieci
wykonywały w parach, tzn. każda grupka odpowiadała
zaokonkretny kolor i musiała dzielić się pracą, bo trzeba było
zarówno ciąć paski, jak i kleić. Cała grupa wybrała się
naospektakl świąteczny zorganizowany przez klasę II. Tropiciele
słuchali w minionych dniach kolęd i próbowali je śpiewać; czytali
także w ramach przygotowania do świąt „Drzewo Jessego”
A.oPliś, co było punktem wyjścia do głębokich rozważań podczas
rozmów z wychowawczynią. Ich szopka znów się powiększyła –
pojawiły się postacie dwóch królów i pastuszków oraz anioła.
Dzieci rozmawiały również nt. zimowych sportów i grały
wospecjalne zimowe memory. Dowiedziały się także ciekawostek
nt. Arktyki i Antarktydy. fot. Idalia Dyjaczyńska
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OBIEŻYŚWIATY

Obieżyświaty doczekały się chwili, w której wreszcie
mogły obdarować się przygotowanymi własnoręcznie
upominkami świątecznymi – każdy  przygotował ozdobę
choinkową do zawieszenia, a projekty były, rzecz jasna,
własnego pomysłu. Dzieci czytały z wychowawczynią
książkę o tradycjach świątecznych i nauczyły się mówić
„wesołych świąt!” po hiszpańsku, włosku, francusku,
angielsku, niemiecku i ukraińsku! Dzieci utrwalały bity
przedstawiające mnożenie przez 4 i te związane
zopotrawami wigilijnymi. Przy tej okazji rozmawiały
również o tym, czemu jest tych potraw akurat
12oiozojakiego powodu należy spróbować każdej z nich.
Obieżyświaty rozwiązywały także świąteczne zagadki.

fot. Magda Popa
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KLASA I

Dzieci przedstawiały kolejne prezentacje, a dotyczyły one
fosforu, potasu i magnezu. Wychowawczyni zorganizowała grę
w podchody. Uczniowie szukali kolejnych kopertek
zeowskazówkami, by na końcu odnaleźć ukrytą niespodziankę –
babeczki upieczone przez panią Julię. Ćwiczyli także zbiory
matematyczne oraz przepisywanie tekstu w liniaturze; na jego
podstawie rysowali również komiks. Podsumowali poznane
wiadomości nt. narządu wzroku, oglądając film pt. „Co się dzieje
w środku oka” i trenowali oczy, szukając w sali przedmiotów
oookreślonych kolorach. Urządzili także generalne klasowe
porządki – gry, puzzle, zabawki i kredki są już idealnie
posegregowane i ułożone na swoich miejscach. Usłyszeli także
oozasadach kulturalnego komunikowania się – ćwiczyli m.in.
patrzenie w oczy rozmówcy i odpowiednią postawę ciała,
aowszystko to przygotować ich miało do składania
bożonarodzeniowych życzeń. Podczas klasowej wigilii dzieci
podzieliły się opłatkiem i zasiadły do wspólnego posiłku. 
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KLASA IIT

Nowa ścieżka poznawcza dotyczyła tym razem Bożego
Narodzenia. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są polskie
tradycje świąteczne i wysłuchali rozmaitych
świątecznych opowiadań. Wykonali także świąteczne
ozdoby do zawieszenia na szkolnym korytarzu – figurki
św. Mikołaja z rolek po papierze. W odpowiedzi
naoserdeczne zaproszenie wybrali się na spotkanie
zoabp. Grzegorzem Rysiem. Nasi uczniowie wyśpiewali
kolędę „Do szopy, hej, pasterze”, a przy okazji zostawili
pamiątkę na arcybiskupiej choince – czerwoną bombkę
z logo szkoły. Wspólnie z koleżankami i kolegami
zoklasy II urządzili klasową wigilię. W minionych dniach
dzieci poznały literkę „ź” i liczbę 20, które utrwalały
zaopomocą kart pracy. 

fot. Magdalena Pietryszew vel Pietruszewska
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KLASA II

Drugoklasiści wystawili swoje świąteczne przedstawienie w języku
angielskim – na widowni zasiedli podopieczni wszystkich grup
przedszkolnych i uczniowie wszystkich klas, zaproszeni przez
gospodarzy osobiście. Prawie wszyscy uczniowie zaliczyli już wiersz
miesięczny i tabliczkę mnożenia. Podczas lekcji matematyki
odbywało się mnożenie i dzielenie w zakresie 30. Działania
woramach projektu czytelniczego postępują – klasowy model
dinozaura nabiera właściwego kształtu. Dzieci wzięły udział
wowarsztatach nt. Afryki zorganizowanych przez Ośrodek  Działań
Ekologicznych "Źródła. Omawiają w dalszym ciągu lekturę
pt.o„Afryka Kazika”, a w nawiązaniu do książki dzieci uczyły się
pisania listu – adresatem był tytułowy Kazik. Z inicjatywy rodziców
w klasie pojawiła się żywa choinka, którą dzieci pieczołowicie
ubierały podczas zajęć z wychowawczynią. Uczniowie spędzili
klasową wigilię z koleżankami i kolegami z klasy IIT – dzieci
przyniosły przygotowane w domach potrawy, a w ramach prezentu
każdy napisał do wylosowanej uprzednio osoby list. Gotowe listy
zostały złożone pod choinką i w stosownym momencie trafiły
doorąk odbiorców.

fot. Idalia Dyjaczyńska



tekst

Numer 15grudzień 2022

KLASA III

Trzecioklasiści wspominają przebieg kiermaszu
świątecznego z zeszłego tygodnia – postanowili,
żeozebrane środki przekażą na rzecz akcji
wspierającej leczenie małej Lenki Wójcik. Podczas
zajęć z retoryki rozpoczęli przedstawianie prezentacji
dotyczących ich zainteresowań oraz pasji.
Ododłuższego czasu ćwiczyli śpiewanie kolęd oraz
pastorałek, a także dokonywali ich instrumentacji
naolekcjach muzyki. Przygotowali też ozdoby
choinkowe i ubierali bożonarodzeniowe drzewko.
Zajęcia z WFu upłynęły im na radosnych zabawach
woramach pożegnania śniegu, takich jak zjazdy
zogórki na jabłuszkach i tworzenie lodowych stoków. 

fot. Julia wożniak
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Piątoklasiści kontynuowali omawianie lektury, powtarzając
przy tym charakterystyczne cechy powieści, a na ostatniej
lekcji przed świętami obejrzeli ekranizację "Chłopców
zoPlacu Broni". Udało im się także wypracować nowy
nawyk, by sprawdzać w słowniku objaśnienie słów, których
nie znają. Gdy pojawia się w czasie lekcji trudne pojęcie,
jedna z osób sięga po słownik i czyta definicję, którą
następnie wspólnie z panią Dominiką omawiają. Podczas
lekcji języka hiszpańskiego zakończyło się ostatnio wielkie
podsumowanie poprzedniego działu, a ponadto
wprowadzone zostało słownictwo dotyczące Bożego
Narodzenia. Przy tej okazji uczniowie poznali rozmaite
tradycje świąteczne powszechne w Hiszpanii. 
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KLASA V

Magdalena Gorący

fot. Tetiana Bilan


