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DZIEŃ OTWARTY

jak to było 26.11.2019

Z ŻYCIA SZKOLNEJ ŚWIETLICY



Reportaż z Dnia Otwartego

  3 marca tego roku, w ramach Dnia Otwartego, w naszej szkole odbyło się przedstawienie „Kopciuszek” przygo-
towane przez uczniów klas 3, 4  i 5. Nad organizacją i przygotowaniem tego przedstawienia czuwały panie Ka-
rolina Dedo, Bogusława Wardęga-Malec oraz Maria Kuboń. Uczniowie razem z nauczycielami długo i z ogrom-
nym zaangażowaniem przygotowywali to przedstawienie dla gości – przedszkolaków, którzy licznie odwiedzili 
naszą szkołę w tym dniu. Ogrom poczynionej pracy został doceniony przez przybyłą publiczność. Przedsta-
wienie wszystkim obecnym bardzo się podobało. Także panie: Karolina Dedo i Maria Kuboń zorganizowały dla 
przybyłych dzieci zabawy z kodowaniem robotów Ozobot. To już drugi w tym roku szkolnym Dzień Otwarty w 
naszej szkole – pierwszy miał miejsce 26 listopada 2019 r. Wtedy dla naszych gości był zorganizowany równie 
ciekawy program artystyczny. Odbyło się „Mini Playback Show”. Wręczono nagrody za udział w konkursie dla 
krakowskich przedszkoli pt. "Chodzi Pani Jesień po świecie". Nasi goście mieli okazję wziąć udział w warszta-
tach plastycznych i logopedycznych oraz odwiedzić przygotowane na ten dzień stoiska (kawiarenkę, Erasmus+).
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Szkolna Wystawa Hobbystyczna
Dzielimy się swoimi zainteresowaniami

   Od pewnego czasu w naszej szkole odbywa się wystawa hobby nauczycieli i uczniów. Ostatnia miała miejsce w 
marcu. Swoją pasją kolekcjonerską lub artystyczną może pochwalić się każdy. Na parę dni jedna z sal naszej szkoły 
zamienia się w muzeum hobbystyczne. Pieczę nad nim sprawują panie Monika Jerzak i Bogusława Wardęga-Ma-
lec – inicjatorki wystaw. Chętni przynoszą swoje „skarby” do szkoły i zostawiają w „muzeum” na czas wystawy. 
Przedmioty są zabezpieczone i jak w każdym prawdziwym muzeum eksponatów nie wolno dotykać, więc każdy 
może być spokojny o swój zdeponowany „skarb”. Najciekawsze podczas zwiedzania jest to, że mimo opisu kolek-
cji, odwiedzający wystawę zgadują, kto jest właścicielem tej czy innej kolekcji i co na to wskazuje. Po czym nowo 
„odgadnięty” pasjonata dzieli się z zebranymi historią swoich eksponatów i odpowiada na pytania obecnych.



W tym numerze "Nowinek" prezentujemy jakże aktualną na dzisiejsze 
czasy pracę uczennicy klasy V - Klaudii Wróbel   
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Na ogłoszenie dotyczące nadsyłania propozycji logo dla "Kółka 
Miłośników Mangi" odpowiedział uczeń klasy VI - Artur De Sas Żubr

Ogłoszenie

Redakacja "Nowinek" chętnie umieści na łamach gazetki wszelkiego ro-
dzaju Wasze prace artystyczne związane z pasjami i zainteresowania-
mi. Jeśli ładnie rysujecie, w tym nawiązując do komiksów Mangi lub 
po prostu macie czym się pochwalić, nadsyłajcie zdjęcia lub skany Wa-
szych prac na adres mailowy gazetki. Dzięki temu o Waszych pasjach 
i talentach dowie się ktoś inny, a to pozwoli znależć Wam przyjaciela!

Redakcja  
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  Arturowi bardzo dziękujemy za nadesłanie propozycji. Czeka-
my na kolejne prace do czasu reaktywacji "Kółka" w nowym roku 
szkolnym. Propozycje można przesyłać na adres mailowy gazetki: 
news3sp@gmail.com. Zapraszamy na spotkania po powrocie do szkoły!

Redakcja  



Nadesłane prace uczniowskie  

Autorki: praca zbiorowa, Kinga Jaczewska, 
Zoja Piechowicz, Rita Topolska.
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ZDJĘCIA Z DNIA OTWARTEGO SZKOŁY,
który odbył się 26 listopada 2019 r.



Z życia szkolnej świetlicy

Przyślij swój pomysł na wspólne tworzenie gazetki! Oto niektóre propozycje:

- Przykłady ciekawych prac uczniowskich
- Moje hobby to…

- Śmieszne sytuacje z życia szkoły
- Ciekawe wydarzenia z historii szkoły

- Konkurs na…
- Zdjęcie tygodnia, dnia
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e-mail: news3sp@gmail.com
                                                       

                                                  
Pismo tworzone jest przez uczniów uczęszczających na wtorkowe kółko „Lubię czytać” 


