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JESTEŚCIE NAJLEPSI !!!!

         Zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły do udziału 

w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” 

i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” . W tym roku,

ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii

zaproponowaliśmy: śpiewanie solo, wspólnie 

z domownikami lub wykonanie hymnu na dowolnym

instrumencie muzycznym. Wasz odzew był wspaniały!

Przedszkolaki stanęły na wysokości zadania i jako pierwsi

wzięli udział w tegorocznej edycji. Grupowe wykonanie

hymnu okazało się wyjątkowe. Wszystkim gratulujemy

postawy i zaangażowania, a Paniom Małgosi i Basi

umiejętności organizatorskich. Brawo!!!

Redakcja Gadżetki
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Najmłodsi uczestnicy
tegorocznej edycji 
"Szkoła do hymnu!"

Najmłodsi uczestnicy:
Szymon Pochroń wraz z bratem Pawłem
Klaudia i Milena Berowskie
Antosia Sobieraj wraz z siostrą Aleksandrą
Aleksander Kurcab
Julia Wiejacka
Julia Ryndak
Julita Wrona
Nadia Małecka
Wiktoria Bąk



świateczne łamigłówki

Odszukaj drogę
Mikołaja do renifera
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Połącz cyfry



Wykreślanka
zakreśl w pionie lub poziomie

wypisane po prawej stronie słowa
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P r o j e k t y  e d u k a c y j n e  
w ś r ó d  n a j m ł o d s z y c h
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W klasie 2b  realizowane są dwa projekty edukacyjne. Nauczanie zdalne trochę utrudniło
formę realizacji, ale uczniowie dzielnie wykonują zadania „na odległość”.

Pierwszy projekt „Emocja” ma na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego  dzieci.

Poprzez wykonywanie różnorodnych działań i zadań uczniowie rozwijają w sobie empatię, szacunek i

wrażliwość, co w dzisiejszych trudnych czasach jest niezwykle potrzebne. Dzieci poznały skrót PJM

(polski język migowy), nauczyły się też migać kilka zwrotów. Dodatkowo rozwijają swoją wyobraźnie

poprzez wykonywanie twórczych prac plastyczno-technicznych.

Drugi projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” popularyzuje wśród uczniów zdrowy tryb życia, którego

podstawą jest zdrowa dieta. Zadania są realizowane wg ustalonego planu, w formie pogadanek,

dyskusji, doświadczeń i konkursów.

Agnieszka Kurcab



ZESPÓŁ REDAKCYJNYZESPÓŁ REDAKCYJNYZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor Naczelna: Kamila PietrasRedaktor Naczelna: Kamila PietrasRedaktor Naczelna: Kamila Pietras

Redaktorzy tematyczni:Redaktorzy tematyczni:Redaktorzy tematyczni:    

Małgorzata Mikos, Magdalena Mikrut,Małgorzata Mikos, Magdalena Mikrut,Małgorzata Mikos, Magdalena Mikrut,   

Natalia Mikrut, Justyna Niziołek, Dagmara PorębaNatalia Mikrut, Justyna Niziołek, Dagmara PorębaNatalia Mikrut, Justyna Niziołek, Dagmara Poręba

Mateusz Słota, Martyna Zając.Mateusz Słota, Martyna Zając.Mateusz Słota, Martyna Zając.

Adres email redakcji:Adres email redakcji:Adres email redakcji:    

gadzetka.olszyny@gmail.comgadzetka.olszyny@gmail.comgadzetka.olszyny@gmail.com   

Opiekunki redakcji:Opiekunki redakcji:Opiekunki redakcji:    

Katarzyna Bąk, Bożena Brzęczek,Katarzyna Bąk, Bożena Brzęczek,Katarzyna Bąk, Bożena Brzęczek,

Agnieszka KurcabAgnieszka KurcabAgnieszka Kurcab

Korekta:Korekta:Korekta: Bożena Brzęczek, Bożena Brzęczek, Bożena Brzęczek,   

Skład i opracowanie graficzne: Skład i opracowanie graficzne: Skład i opracowanie graficzne: Katarzyna Bąk,Katarzyna Bąk,Katarzyna Bąk,   

Redakcja nie zwraca tekstów oraz zastrzega sobieRedakcja nie zwraca tekstów oraz zastrzega sobieRedakcja nie zwraca tekstów oraz zastrzega sobie

prawo do ich redagowania i skracania.prawo do ich redagowania i skracania.prawo do ich redagowania i skracania.

Gadżetka -   8   - grudzień 2020

Niech Czas Bożego Narodzenia 

nie tylko na Święta nas zmienia

Niech na stałe w naszych sercach życzliwość zagości

Niech święta będą spokojne, zdrowe i pełne radości!


