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W bieżącym roku szkolnym 2020 / 2021 
naszym działaniom będzie przyświecać hasło 

„UŚMIECHEM I ŻYCZLIWOŚCIĄ ZARAŻAJ INNYCH”.

Mając na uwadze ten cel, będziemy podejmować różnorodne 
działania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających zdrowemu 

i bezpiecznemu stylowi życia członków społeczności szkolnej.

NASZ TEGOROCZNY CEL



Bieżący rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się w naszej szkole od 
przedstawienia procedur bezpieczeństwa związanych z COVID – 19.

Uczniowie i nauczyciele zostali uczuleni na przestrzeganie 
zasad higieny osobistej oraz stosowanie środków bezpieczeństwa 
w postaci zachowania dystansu społecznego oraz zasłaniania ust i 

nosa.

W każdej klasie odbyła się pogadanka z uczniami 
na temat stosowania się do powyższych zasad. 

Zostali o nich również poinformowani rodzice naszych uczniów.



Korzystając z uroków słonecznego września, 
nasi uczniowie spędzali aktywnie czas przebywając na świeżym powietrzu

podczas zajęć wychowania fizycznego oraz innych lekcji
pod opieką swoich nauczycieli i wychowawców.

Przebywali również na szkolnym tarasie podczas długich przerw,
Szukając odpoczynku i oddechu przed kolejnymi zajęciami ☺.

Brali udział w grach i zabawach ruchowych, 
które sprawiły im wiele radości 

oraz pozwoliły dbać o dobre samopoczucie i kondycję fizyczną.



We wrześniu na szkolnej tablicy poświęconej tematyce prozdrowotnej pojawiły się plakaty
informacyjne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Treść plakatów dotyczyła
zawartości cukru w popularnych napojach i przekąskach spożywanych na co dzień.
Dzięki tej gazetce informacyjnej uczniowie poszerzyli swoją wiedzę i świadomość na temat
walorów zdrowotnych różnych produktów spożywczych.









We wrześniu odbyły się wyjścia młodszych klas ze swoimi wychowawcami na spacer
w okolice szkoły.

Poza wartościami prozdrowotnymi spaceru, szczególna uwaga zwracana była na
praktyczne przypomnienie i utrwalenie zasad poruszania się po drodze oraz
korzystania z pobliskiego przejścia dla pieszych.

Spacery miały na celu uwrażliwienie uczniów w temacie dbania o własne
bezpieczeństwo w drodze do szkoły i do domu.





Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy,
obchodzonego 12 września, w szkolnej świetlicy
organizowany był cykl zajęć, w ramach których
przypomniane zostały zasady bezpieczeństwa na jezdni i
chodniku.

Podopieczni świetlicy:
❑uczestniczyli w pogadance na temat bezpieczeństwa;
❑omówili treść wiersza pt. „Światła na skrzyżowaniu”;
❑wykonywali dowolną techniką plastyczną znak drogowy
„Przejście dla pieszych”;
❑wycinali z kolorowego papieru sygnalizację świetlną;
❑uczestniczyli w zgadywance „Czy znam znaki
drogowe?”.



24 września 2020r. klasa 1a prowadzona przez p. Małgorzatę Górkę odbyła zajęcia
dotyczące wartości odżywczych owoców. Podczas zajęć uczniowie rozpoznawali i
nazywali owoce krajowe i egzotyczne oraz wykonywali prace plastyczne o
tematyce owocowej☺



Kilka dni później ( 29 września ) ta sama klasa - 1a, poznawała wartości odżywcze
warzyw oraz zdobywała wiedzę na temat sposobów ich przechowywania. Utrwaleniem
wiadomości z tego zakresu była inscenizacja utworu Jana Brzechwy pt. „Na
straganie”.





Pod koniec września uczniowie klasy 1b wraz ze swoją wychowawczynią,
panią Renatą Soboń, realizowali zajęcia i wystawę 

pt. „Kosz obfitości” z wykorzystaniem darów jesieni.

W trakcie warsztatów dzieci rozwiązywały zagadki dotyczące aromatów i faktury 
jesiennych warzyw i owoców. 

Zapoznawały się również z wartościami odżywczymi popularnych warzyw i 
owoców.



30 września 2020 roku w klasie 3a odbyła się lekcja 
dotycząca oszczędzania w kontekście ekologii i 
dbałości o środowisko naturalne.

Uczniowie na podstawie zdobytej wiedzy oraz swoich 
doświadczeń przedstawiali rozmaite sposoby 
oszczędzania surowców naturalnych oraz energii. 
Wskazywali przy tym na konieczność takiego 
gospodarowania zasobami Naszej Planety, by bez 
potrzeby nie dochodziło do ich marnowania.



W dniach od 30.09. 2020 roku do 1. 10. 2020 roku
klasa 2a pod kierownictwem pani Renaty Tokarz
realizowała cykl zajęć prozdrowotnych:
• „Czy wiesz co jesz?”
• „Skąd się wzięło śniadanie?”.

W ramach zajęć dzieci układały jadłospisy respektując
zasady zdrowego odżywiania oraz wykonywały
papierowe owoce sezonowe.



2 października uczniowie klasy 3a wykorzystując swoją wiedzę i dotychczasowe
doświadczenie w zakresie zdrowego przetwarzania żywności projektowali podczas
zajęć swoje zdrowe spiżarnie. Oto efekty ich twórczości.





7 października jeden z naszych uczniów, Konrad Bawelski 
z klasy 1b pochwalił się efektami swojej kreatywnej pracy 

w domu w tematyce zdrowego odżywiania. 
Chłopiec wraz ze swoją mamą przygotował zdrową kolację 
w atrakcyjnej formie. Oto przepyszne efekty tej pracy ☺

PS. Cieszymy się, że nauka nie idzie w las i uczniowie 
wynoszą szkolną wiedzę wprost na swoje talerze ☺



8 października 2020 roku 
uczniowie klasy 2b 

wraz z wychowawczynią 
panią Agnieszką Fryzeł, 

oswajając temat 
zdrowych warzyw jesiennych, 
wykonywali prace techniczne 

z wykorzystaniem ziemniaków. 

Jedynym ograniczeniem dla 
naszych uczniów była wyłącznie 

ich wyobraźnia ☺.





9 października 2020 r. odbył się w naszej szkole Szkolny Turniej Badmintona,              
w którym uczestniczyli uczniowie klas IV - VIII. 

To była doskonale zaplanowana dawka ruchu, a jak wiadomo - “Ruch to zdrowie!”.
Oczywiście gratulacje dla zwycięzców!



16 października w klasie 3a odbyły się zajęcia dotyczące kształtowania zdrowych nawyków 
żywieniowych. Podczas zajęć uczniowie:

❑wskazywali jaki wpływ na kondycję psychofizyczną ma sposób odżywiania się;
❑podawali zdrowe alternatywy dla niezdrowych przekąsek;

❑wymieniali elementy piramidy zdrowego żywienia ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
aktywność fizyczną.



20 października – Dzień Krajobrazu
Tegoroczny Dzień Krajobrazu prowadzony był pod hasłem „O, cóż jest
piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff).
Miał on na celu popularyzowanie wiedzy o znaczeniu drzew w przyrodzie.
W naszej szkole Dzień Krajobrazu wiązał się z wyjściami do pobliskiego lasu,
rozpoznawaniem gatunków rosnących tam drzew oraz obserwowaniem zmian
zachodzących w przyrodzie jesienią. Wyjścia połączone były z dyskusjami
klasowymi na temat znaczenia drzew w przyrodzie oraz roli drzew w życiu
człowieka.



klasa 1a



klasa 3a



Nasz korytarz szkolny ozdobiły liczne prace uczniów 
wpisujące się w tematykę drzew ☺.

KLASA 3A



KLASA 3B



KLASA 1B



KLASA 2B



21 października 2020 r. klasa 1a uczestniczyła w
warsztatach "Segreguj odpady. Chroń
środowisko" przeprowadzonych przez
przyrodnika, ekologa pana Mirosława Ruszałę ze
Stowarzyszenia EKOSKOP.

Podczas warsztatów dzieci poznały sposób
prawidłowego segregowania odpadów oraz
dowiedziały się jak wielkie znaczenie dla ochrony
środowiska naturalnego ma odpowiednie
gospodarowanie odpadami.





W październiku nasi młodsi uczniowie
przyłączyli do zewnętrznego programu
“Gang Fajniaków”. W ramach tej
inicjatywy nauczyciel szkolnej biblioteki
czytał w poszczególnych klasach
fragmenty książki M. Przewoźniaka pt.
“Gang Fajniaków i miasto marzeń. Bycie
EKO jest fajne!".
Poza zapoznaniem się z treścią książki o
tematyce proekologicznej, uczniowie
brali udział wraz ze swoimi
wychowawcami w zajęciach
warsztatowych, podczas których
zgłębiali wiedzę na temat żywiołów i
konieczności ochrony zasobów
naturalnych Ziemi.



KLASA III a





KLASA II b



KLASA I b







28 października klasa 2a pod opieką p. Renaty Tokarz wybrała sie na spacer do
pobliskiego lasu. Poza walorami edukacyjnymi, dzieci spędziły czas na świeżym
powietrzu, uczestnicząc w zabawach ruchowych.





6 listopada 2020 roku miał miejsce Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania,
zwany również dniem “Śniadanie daje moc”.
Klasa IIb pod opieką p. Agnieszki Fryzeł przygotowała z tej okazji, zdrowe oraz
pysznie wyglądające śniadanie, które z wielkim apetytem wspólnie zjadła w
ramach świętowania tego dnia.







Korzystając z uroków śnieżnej
zimy, dbając o kondycję fizyczną i
hartując swój organizm,
uczniowie klasy 3a w styczniu
2021 roku spędzali czas na
szkolnym podwórku, biorąc
udział w zabawach na śniegu.
Humory dopisywały, a zimowe
szaleństwa na świeżym powietrzu
poprawiły nie tylko nastrój, ale
też sprawność :)









Również uczniowie klasy 1b pod
opieką p. Renaty Soboń
korzystali z uroków śnieżnej zimy
bawiąc się i zwiększając poziom
sprawności organizmu☺





Klasa 1a pod opieką p. Małgorzaty Górki także harcowała na śniegu ile sił. 
W końcu jak można odmówić sobie zabawy przy tak sprzyjającej aurze? 



Poza ruchem na świeżym powietrzu
uczniowie zwiększali swoją tężyznę
fizyczną także podczas intensywnych
ćwiczeń na sali gimnastycznej.



Po długich zimowych dniach w końcu zaczęła zaglądać do nas wiosna 

pełna kolorów i witamin. Zawitała na talerzach klasy 1b, która 

przygotowywała apetycznie wyglądające, zdrowe wiosenne przysmaki☺





Na niektórych talerzach aż zapachniało Wielkanocą ☺





Poza smakołykami pojawił się też u naszych uczniów pierwsze wiosenne 

hodowle roślin na domowych parapetach. Gdy ogrzeje je wiosenne 

słońce, z pewnością również wylądują na talerzach pełnych zdrowia ☺


