
Z życia klas pierwszych. 

 

Klasy pierwsze  w przeciągu roku szkolnego wspólnie uczestniczyły w wielu 

przedsięwzięciach, co sprzyjało integracji uczniów obu klas. Uczniowie chętnie brali udział  

w różnego rodzaju zajęciach i działaniach. Współpraca obu klas układała się pomyślnie i 

myślimy ,że wspaniale będzie kontynuować tę współpracę w przyszłości. 

 

      Klasy wspólnie uczestniczyły w projekcie „ Pafnuki ratują Ziemię”. Poznały one 

głównego bohatera Norka, który przybył na Ziemię wraz ze swoimi przyjaciółmi.  Przybyli 

oni do nas z poważną misją. Ich planeta umiera! Szansą, by ją uratować jest Ziemia i my –  

Ziemianie. Jeśli Pafnukom uda się nauczyć nas oszczędzać energię i żyć ekologicznie, wtedy ener-

gia Ziemi da siłę Pafnucji – planecie Pafnuków. Uczniowie przygodę z Pafnukami zakończyli kon-

kursem ekologicznym. Wykonali prace plastyczne z makulatury i odpadów ekologicznych. Brawo! 

  

 

     Byliśmy również gośćmi w Szkole Podstawowej nr 4 w Katowicach, gdzie 

uczestniczyliśmy w warsztatach pedagogicznych na temat empatii. Poznając historię 

bohaterów książki Joanny Berendt i Anety Rywczyńskiej pt. „Przyjaciele żyrafy - Bajki  

o empatii” dzieci przekonały się, że wspólnie można pokonać wszelkie trudności i realizować 

marzenia, ale ważne jest umieć  słuchać innych i szanować cudze uczucia. Należy pamiętać, że nikt 

nie jest sam,  że są wokół osoby na które można liczyć.    

 

 
 



 

 

Uczniowie uczestniczyli w „Konkursie Pięknie Piszę”, wykazali się dużą 

starannością i wytrwałością. Jasiu K. i Zosia P . reprezentowali naszą szkołę w konkursie 

międzyszkolnym, gdzie Zosia zdobyła wyróżnienie. 

 

Wzięli udział w Programie Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity Świat 

higieny jamy ustnej”. Dzięki tej akcji dzieci poszerzyły swoją wiedzę w zakresie 

dbania o zęby i higienę jamy ustnej. Zajęcia uświadomiły uczniom, jak ważne jest 

systematyczne dbanie o zęby oraz pobudziły czujność w zakresie dbania o swoje 

zdrowie. Uczniowie klas 1a i 1b  wraz z Dyrekcją szkoły oraz wychowawcami serdecznie dziękują 

pani Katarzynie Mój za przeprowadzenie w naszej szkole zajęć  na temat profilaktyki dbałości  

o higienę jamy ustnej. To była bardzo ciekawa lekcja. Dziękujemy.  

 

 
 

Byliśmy na wspólnej wycieczce w Olsztynie k/Częstochowy i 

Koziegłowach, podczas której zwiedzaliśmy ruiny zamku i uczestniczyliśmy w 

warsztatach rękodzielniczych w Osikowej Dolinie. Samodzielnie uczniowie 

wykonali wspaniałe ozdoby z wiór drzewa osikowego. Wysłuchali długiej historii na 

temat Osikowej Doliny. Mieli okazję zobaczyć największy kapelusz, który został 

wpisany do Rekordów Księgi Guinnessa. Wycieczka bardzo się podobała wszystkim uczestnikom i 

zapewne pozostanie na długo w ich pamięci. 

 

  


