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Dzięki kiermaszowi już na początku grudnia można
poczuć magię świąt Bożego Narodzenia.

                                                               
                Kiermasz świąteczny

 6.12. w naszej szkole odbył się kiermasz
świąteczny. To impreza organizowana 
przez nas  od ponad 10 lat. Kazda klasa
ma swoje stoisko, gdzie sprzedaje
przyniesione przez siebie rzeczy. Sa to
książki, zabawki, gry, puzzle oraz domowe
wypieki. Przygotowywane są rożne
konkursy, zawody. Klasa IVb
zorganizowała rozgrywki sportowe na
Kineccie. Cieszyły się one dużym
zainteresowaniem. Oczywiście uczniowie
chętnie kupowali niemające związku ze
świętami frytki i zapiekanki. To właśnie z
ich sprzedaży jest największy dochód.
Wszystkim zależało na uzbieraniu dużej
kwoty, ponieważ to uczniowie decydowali
na co będzie wydana.W tym roku
przeznaczono ja na urzadzenie kacika
wypoczynkowego na 2.pietrze.
K.Odrowska

stoisko klasowe

stoisko IV a

D.Dembska

D.Dembska



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 8 12/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBaśniowa Szkoła

W dniach 24- 28 października 2016r. podczas lekcji przyrody klasy: czwarte, piąte  i szóste miały zajęcia
dotyczące wartości odżywczych mleka pod hasłem „Mleko pijesz zdrowiej żyjesz”.W ramach zajęć uczniowie
poznawali walory mleka i produktów mlecznych, wykonywali prace plastyczne indywidualnie i zespołowo.Ponadto 

na zajęciach kół zainteresowań: „Żyję zdrowo i ekologicznie” i „Miłośników Przyrody”         ze śmietany robiliśmy masło i maślankę.Oczywiście pamiętaliśmy o

higienie!

Zajęcia wszystkim bardzo się podobały, a mleko  i jego przetwory smakowały.Plakaty wykonane przez poszczególne klasy

udekorują  klasę 209.

Przypominamy, że  uczniowie naszej szkoły mogą pić  bezpłatne kartonowe mleko 3 razy  w tygodniu:
-  klasy 1-3 w  swoich salach -  klasy 4-6 na stołówce szkolnej.

koordynator: Dorota Matuszewska- Temech
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Wycieczka klas
czwartych  

W listopadzie wszystkie klasy czwarte pod opieką
wychowawców uczestniczyły w wycieczce do
Tomaszowa Mazowieckiego. Celem były warsztaty
andrzejkowo- bożonarodzeniowe , które odbyły się w
Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Najpierw
jednak uczniowie obejrzeli stałą wystawę
etnograficzną, archeologiczną i historyczną, poznali
dzieje rodziny Ostrowskich , między innymi dowiedzieli
się o Tomaszu, który jest założycielem miasta.
Następnie połowa wycieczki uczestniczyła w
podchodach po muzeum. W czasie zabawy trzeba
było znaleźć różne eksponaty znajdujące się na
wystawie i odpowiedzieć na związane z nią
pytania.Druga grupa zajęła się tworzeniem
świątecznych stroików z żywych gałązek
świerkowych na gąbce florystycznej. Zadanie wcale
nie należało do najłatwiejszych, ale opłaciło się
pomęczyć, bo powstały naprawdę piękne stroiki, które
będą stanowiły dekorację świąteczną w domach
uczniów.Warsztaty poprzedzone zostały krótkim
wykładem na temat świątecznych tradycji.Później
grup[y zamieniły się. Wycieczka udała się , wszyscy
poczuli świąteczną atmosferę. ( N.P.,R. Ł.,E.P., J.M.)

początek pracy

Tworzenie stroików

praca dobiega końca
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Bądź przyjacielem zwierząt      Ciekawe zajęcia

W dniu  8
listopada 2016r.
 na terenie
naszej placówki
odbyły się
warsztaty
zorganizowane
przez Wydział
Ochrony
Środowiska i
Rolnictwa  w
Departamencie
Spraw
Społecznych
UMŁ  w 4
klasach:

- II d p. Anny
Kapczyńskiej
-III a p.
Aleksandry
Tybinkowskiej
-II b p. Haliny
Olczyk
- V a p. Doroty
Matuszewskiej-
Temech.
Podczas
trzygodzinnych
warsztatów
prowadzonych
przez
behawiorystę 

behawiorystę
zwierzęcego
oraz psychologa
dzieci
dowiedziały się:
-Jak prawidłowo
opiekować się
psami i kotami ?
-Jak
bezpiecznie
pogłaskać psa ?
-Jak zapobiegać
bezdomności
zwierząt?
Wszystkim
uczestnikom

warsztaty
bardzo się
podobały, a za
aktywny udział
klasy otrzymały
zaszczytny
tytuł  "Klasy
Przyjaznej
Zwierzętom".
D.Temech -
koordynator
akcji 

                 Akcja "Ciapek"

warsztaty dla uczniów
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