


W bieżącym roku szkolnym 2018 / 2019
naszym działaniom będzie przyświecać
hasło „CHCĘ BYĆ ZDROWY, CHCĘ ŻYĆ W
ZDROWYM ŚRODOWISKU”.
Mając na uwadze ten cel, będziemy
podejmować różnorodne działania na rzecz
naszego środowiska, aby stało się ono
czystsze i bardziej sprzyjające naszemu
rozwojowi oraz wypoczynkowi.



25 września 2018 roku w klasie 1a i 1b
odbyło się spotkanie o tematyce
proekologicznej, na którym dzieci
poznały podstawowe zasady segregacji
odpadów oraz recyklingu.
W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję
podjęcia praktycznych ćwiczeń w
segregowaniu śmieci oraz poznania
pomysłów na wtórne wykorzystanie
surowców.



W sobotę 29 września odbyła się
wycieczka organizowana przez SKKT PTTK
na Pogórze Ciężkowickie.

Nasi uczniowie wraz z opiekunami
i przewodnikiem udali się oglądać
Skamieniałe Miasto, w którym skały
posiadają swoje nazwy i związane
z nimi historie oraz legendy.
W trakcie wyjazdu zwiedzali również
Ciężkowice.

Podczas wycieczki uczniowie uczestniczyli
w wielu atrakcyjnych działaniach,
spędzając przy tym zdrowo i aktywnie
czas na świeżym powietrzu.

Zmęczeni, ale szczęśliwi wrócili do domu
po dniu pełnym przygód.







Na przełomie września i października
w naszej szkole odbył się cykl spotkań
z panem dzielnicowym pod tytułem
„Bezpieczna droga do i ze szkoły”.
W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję
przypomnieć sobie najważniejsze
zasady bezpiecznego poruszania się
po okolicy, zwłaszcza podczas drogi do
szkoły i z powrotem.

Dla utrwalenia tej wiedzy uczniowie
klas 1 – 3 wraz ze swoimi
wychowawcami wybrali się na spacer
po okolicy szkoły, na którym w
praktyce stosowali zasady
bezpieczeństwa obowiązujące na
przejściu dla pieszych.



Wraz z nadejściem jesieni nadeszła również pora na poszerzenie wiedzy na
temat zdrowotnych korzyści płynących z natury.
W odpowiedzi na to powstała gazetka ścienna „Zdrowe dary jesieni”, z której
uczniowie mogą dowiedzieć się co zdrowego i pożytecznego niesie ze sobą
nowa pora roku.



9 października 2018 roku w klasach
starszych odbył się cykl spotkań z
higienistką p. Michno, n których
uczniowie poruszali różnorodne tematy
z zakresu profilaktyki zdrowia:
„Profilaktyka zdrowia psychicznego”,
„ Mój wygląd a prawidłowa dieta”.

Na spotkaniach uczniowie mieli okazję
nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na
wyżej wymienione tematy, ale również
zadać pytania budzące ich wątpliwości.



10 października 2018 roku w klasie IIb
odbyły się zajęcia pt. „Wiem, że zdrowo
jem”.
W trakcie lekcji uczniowie rozpoznawali
warzywa za pomocą zmysłów. Poznali
jadalne ich części. Zajęcia zakończyły się
degustacją warzywnych soków oraz
inscenizacjąwiersza pt. ”Na straganie”.





12 października 2018 klasa IIb udała się
na jesienną wycieczkę do pobliskiego
lasu.
Podczas pobytu w lesie uczniowie
dokonywali obserwacji przyrodniczych,
rozpoznawali drzewa po owocach i
liściach, mierzyli obwody drzew.
Las stał się również miejscem do
ćwiczeń gimnastycznych i zabaw
ruchowych według powiedzenia "Ruch
to zdrowie".





W drugiej połowie października 2018
roku odbyły się ciekawe lekcje
sportowe z elementem integracji kilku
zespołów klasowych naszej szkoły.
W trakcie tych integracyjnych wyjść
dzieci miały możliwość poznania i
utrwalenia zasad bowlingu oraz miłe i
aktywne spędzenie czasu.
Wyjścia pozwoliły naszym uczniom
doskonalić swoją kondycję, a przy okazji
świetnie się bawić we wspólnym
gronie.







17 listopada 2018 roku odbył się
w naszej szkole Rodzinny Turniej
Tenisa Stołowego.

Wzięli w nim udział nasi uczniowie
wraz z członkami swoich rodzin.

Wszyscy świetnie się bawili, a przy
okazji zdrowo i aktywnie spędzili
wolny czas.





Dnia 6 marca 2019 uczniowie z klas Ia i
Ib wzięli udział w wycieczce
edukacyjnej w ramach programu
promującego zdrowie. Ekspedycja
nosiła tytuł „Od uprawy do potrawy”.
Uczniowie podczas zajęć zdobyli wiedzę
na temat pochodzenia produktów i ich
sezonowości. Spróbowali wielu
produktów i odkryli nowe smaki.
Dowiedzieli się, że produkty posiadają
różny skład i mogą bardzo się różnić.
Poznali miejsce przechowywania
żywności. Na koniec zajęć na uczniów
czekała niespodzianka – sami
przyrządzili zdrowy deser. Wszystkie
dzieci były bardzo zadowolone.





Dnia 13 maja 2019 roku
obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Ziemi i Zdrowia. Uczniowie z
klasy III przedstawili inscenizację
pt. „Jak uratować las?" oraz
informowali o konieczności
ochrony środowiska od
najmłodszych lat. A uczniowie z
klasy Ib recytowali wiersze i
śpiewali piosenki o zdrowym
pożywieniu i sposobie zgodnego
życia z przyrodą.





Uczniowie klasy 1b i 2b wraz z
paniami: Agnieszką Gajerską i
Małgorzatą Górką założyli ziołowy
ogródek w ramach programu
„Zdrowo jem - ze szkołą na
widelcu”. Zajęcia nosiły tytuł „O
smaku, ziołach i jedzeniu". W
trakcie lekcji – poznali różne zioła,
ich właściwości oraz wykorzystania.
Uczniowie zastanawiali się do jakich
potraw można je wykorzystać.
Wspólnie wykonali kanapki z
dodatkiem świeżych ziół i zjedli je
ze smakiem.





Dnia 17 maja uczniowie klas 1b
i 2b dowiedzieli się w jaki
sposób i dlaczego należy
segregować śmieci. Decydowali
do którego pojemnika wrzucić
przyniesione do klasy odpady.
Poznali pojęcie recyklingu oraz
znaki na opakowaniach
ekologicznych. Dowiedzieli się,
że taka działalność człowieka
służy ochronie środowiska
naturalnego.




