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4.Światowy Dzień Krwiodawcy.
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Konkursu Wielka Liga Czytelników.

6.Złote myśli św. Jana Pawła II.
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8. Absolwenci roku 2019/ 2020

9.Wakacyjne zabawy.

10. Zegary w wykonaniu uczniów klasy „ O B’’.  



  

Miesi c czerwiec ą

Czerwiec jest szóstym miesiącem w roku i ma 30 dni.

Mówi się, iż jego nazwa pochodzi od owada czerwca,

dzięki któremu wyrabiano barwnik o kolorze nazwanym później czerwonym.

Jest to miesiąc bardzo lubiany przez wszystkich, gdyż jest ciepły i zaczynają

się w tym czasie wakacje.



  

Dzie  Dziecka ń
Święto, które obchodzimy 1 czerwca jest ulubionym dniem wszystkich dzieci.

Zostało ono ustanowione w celu upowszechnienia praw dziecka. Każdy mały człowiek

podobnie jak dorosły ma swoje prawa. Rzeczpospolita Polska zapewnia ich ochronę.

Czy wiesz, że masz prawo min. do : 

1. Nauki;

2. Zabawy i wypoczynku;

3. Wyrażania swoich uczuć; 

4. Swoich poglądów i opinii;

5. Opieki medycznej;

6. Życia w bezpieczeństwie i pokoju;

7. Ochrony przed przemocą;

8. Życia w godnych warunkach i atmosferze miłości.



  

Co zrobi , aby wszystkie dzieci były szcz liwe ? ć ęś

 Każde dziecko powinno:

1. Mieć kochającą rodzinę, która ją zawsze wspiera;

2. Mieć dostęp do pożywienia i nie cierpieć głodu, jak niektóre dzieci na świecie;

3. Posiadać przyjaciół, z którymi może się spotkać i porozmawiać;

4. Być wysłuchanym i zrozumianym przez dorosłych;

5. Oprócz obowiązków mieć czas na zabawę i odpoczynek.

                                                                       Cyprian Domański kl. VI B 



  

wiatowy Dzie  Krwiodawcy Ś ń

Dzień ten obchodzony jest 14 czerwca, aby zwrócić uwagę i uhonorować tych, którzy

oddają swoją krew, by ratować innych. Ofiarując bezinteresownie swoją

krew ratują każdego dnia ludzkie życie. Są prawdziwymi bohaterami. 

Z dniem tym związana jest postać Karla Landsteinera, który odkrył grupę krwi i 

wtedy właśnie obchodzi swoje urodziny. 



  

           Szkoła Podstawowa nr 1 w Ole nicyś

                Laureatem V edycji Ogólnopolskiego
                 Konkursu Wielka Liga Czytelników 

Czytanie książek pobudza wyobraźnię, wzbogaca słownictwo i zdolności komunikacyjne. Ponadto poszerza 

naszą wiedzę, którą możemy się później dzielić. Wczuwanie się w losy bohaterów pozwala nam na oderwanie 

się od rzeczywistości , odprężenie i uczenie empatii. Ponadto czytanie książek  przynosi wiele satysfakcji i jest 

wspaniałym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. 

Nasi uczniowie oraz ich rodzice wiedząc o tych wszystkich zaletach wzięli udział  w wielkiej akcji czytania. 

Oto ich osiągnięcia:  

Etap powiatowy 

klasy I- III 

Emma Otto, Helena Krawczyk, Adam Humeniuk

Klasy starsze:

Ida Burzyńska, Maria Wiązek , Julia Szubińska

  Mamy nadzieję, iż będziecie pielęgnować Wasze zamiłowania czytelnicze.



  

                                        Dzie  Dogoterapii ń

Ogólnopolski Dzień Dogoterapii obchodzony jest 15 czerwca.

Każdy z nas zna powiedzenie, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka.

Istotnie to niepodważalna prawda. Właściciele psów doskonalą wiedzą 

jakim jest wiernym towarzyszem i jak pozytywnie wpływa na ich samopoczucie.

Przebywanie z naszym zwierzakiem potrafi nas rozbawić i zmotywować. 

Badania potwierdzają, iż kontakt z psem może okazać się dla wielu osób bardzo dobrą 

terapią. Stąd też dogoterapia czyli zajęcia z wyszkolonym psem prowadzone przez 

wykwalifikowanego terapeutę zyskują coraz większą popularność.

Każdy z nas może pomyśleć o posiadaniu czworonożnego przyjaciela.



  

Złote my li w. Jana Pawła II ś ś

„Wstań, nie skupiaj się na swoich 
słabościach i wątpliwościach, 

żyj wyprostowany !”

Św. Jan Paweł II 

„Wymagajcie od siebie choćby
Inni od Was nie wymagali”

  
                     Św. Jan Paweł II 

„Człowiek jest wielki nie przez to 
co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to , co ma, lecz przez to,

czym dzieli się z innymi’’

Św. Jan Paweł II

„Kocha się naprawdę i do końca,
tylko wówczas, gdy kocha się zawsze;

W radości i smutku bez względu
na dobry czy zły los.”

Św. Jan Paweł II 



  

Dzie  Ojca ń

23 czerwca obchodzimy Dzie  Ojca. ń

W tym dniu warto pami ta  o z o eniu ę ć ł ż

ycze  swojemu tacie.  To wspania a okazja, abyż ń ł

powiedzie  mu jak bardzo go kochamy i podzi kowa   ć ę ć

za wszystko. Poka my tacie swoj  wdzi czno  za trud w o onyż ą ę ść ł ż

w nasze wychowanie.

Niech ten dzie  b dzie pe en mi ych wspomnie  i wspólnie ń ę ł ł ń

sp dzonych chwil.ę



  

Szko a PodStawowa nr 1 w ole nicył ś

zdoby a certyfikat ł

za udzia  w mi dzynarodowymł ę

Projekcie

„ Pi kna naSza PolSka ca a”ę ł

Wszelkie działania podjęte w tym projekcie 

nastawione były na kształtowanie postaw 

patriotycznych, wzbogacenie wiedzy na temat

polskich tradycji i wzmacnianie poczucia 

przynależności narodowej.

Gratulujemy !!! 



  

MAGDALENA  SZOPIANY

ABSOLWENTKA ROKU  2019/ 2020 

Magda Szopiany- zdolna, zawsze chętna do działania i zaangażowana w życie klasy i szkoły.

Konferansjerka imprez szkolnych. Średnia wyników nauczania  to 5,5 .

Spełniła warunki otrzymania Stypendium Burmistrza.

 Uczennica brała aktywny udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych 

organizowanych przez szkołę i poza nią. Uczestniczka akcji „ Narodowe czytanie”.

Osiągnęła najwyższy wynik w szkole w konkursie „zDolnego Ślązaka’’ z biologii, co 

umożliwiło jej udział w etapie powiatowym. 

Poprzednie lata szkoły podstawowej również obfite były w sukcesy Magdy:

I miejsce na Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej – kategoria zespoły wokalne;

II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „ Przyroda wokół nas”;

Wyróżnienie na XXIV Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim „ Pegazik”.

Życzymy Ci Magdo wytrwałości w zdobywaniu kolejnych sukcesów.



  

 

Miłosz Putowski – zdolny i pracowity wybrany do pełnienia funkcji 

Przewodniczącego Szkoły. Umiejętnie godził swoje pasje sportowe z obowiązkami 

szkolnymi. Odnosił sukcesy na polu edukacyjnym osiągając średnią ocen

5,5  oraz na polu sportowym zajmując II miejsce w Piłce Siatkowej Chłopców w 

Finale Powiatowym Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019.

Ponadto w tym roku otrzymał najlepszy wynik w szkole w konkursie „zDolnego Ślązaka”

z języka niemieckiego i uzyskał możliwość wykazania się umiejętnościami w etapie 

powiatowym.

Poprzednie lata Miłosza również obfite były w wiele osiągnięć: 

III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Szachach;

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców;

III miejsce w Finale Dolnośląskim konkursu KOMA

Życzymy Ci Miłoszu  wytrwałości w zdobywaniu kolejnych sukcesów.  

MIŁOSZ PUTOWSKI

ABSOLWENT ROKU  2019/ 2020 



  

Wakacyjne zabawy 
Zbliżają się wakacje. To czas odpoczynku i zabawy. Oto kilka propozycji zabaw, które 

można zaproponować dziecku:

„Gąsienica’’ – dwie osoby trzymają się za rękę i gonią pozostałe. Kiedy złapią 

inne dziecko, ono do nich dołącza i tak powstaje z każdym kolejnym uczestnikiem

„ gąsienica”;

„Jak się czujesz ? ’’ - osoba dorosła wydaje dzieciom polecenia:

- jesteście bardzo zmęczeni, poruszajcie się powoli i z trudem;

-teraz się przebudzacie, podnosicie powoli ręce do góry i przecieracie dłonią oczy;

-pokażcie jacy jesteście zaciekawieni światem, zaglądacie teraz w każde miejsce;

-zgubiliście ulubioną zabawkę, biegacie i szukacie swojej rzeczy;

-teraz się  cieszycie, skaczcie do góry i śmiejcie się.

Można zaproponować swoje propozycje zadań do wykonania. 

Z pewnością sprawią dziecku wiele radości.

          



  

Wakacyjne zabawy 
„Zamieńmy się miejscami’’- dzieci siadają w kole, a prowadzący mówi:

„ Wszystkie dzieci, które mają niebieskie oczy zamienią się miejscami”

„Wszystkie dzieci,które lubią lody zamienią się miejscami”

„Wszystkie dzieci, które mają dziś na sobie ubranie w kolorze niebieskim zamienią 

się miejscami”  itd…..;

„Tama’’ – uczestnicy zabawy dzielą się na dwie grupy.

Jedna z nich łapie się za ręce tworząc „ tamę” . Pozostali natomiast próbują się 

przez nią przecisnąć. Po pierwszej rundzie następuje zamiana ról;

„Posągi’’ – bardzo znana i lubiana zabawa. Dzieci poruszają się swobodnie podczas

muzyki, a kiedy przestaje grać stają w bezruchu;

„Robot’’- dzieci dobierają się parami. Jedno z nich staje w bezruchu, a drugie wydaje jej 

polecenia np. zrób dwa kroki do tyłu, mrugnij oczami, podnieś rękę itd….

        

Życzymy miłej zabawy ! 

 



  
Natanael  „O B’’

Ola „O B ’’

Julia „OB ‘’ 

Uczniowie klasy „O B’’ mog  ju  odmierza  czas do wakacjią ż ć
za pomoc  własnor cznie zrobionych zegarów  ą ę



  
Stasiu „O B’’

Natalia „O B” 



  

Bezpieczne wakacje 
Nadeszły upragnione wakacje. Każdy z nas ma już pomysł na 

spędzenie wolnego czasu i już za chwilę uda się na wymarzony wypoczynek.

Pamiętajmy jednak o naszym bezpieczeństwie: 

1. Wybieraj kąpieliska, które są strzeżone;

2. Nie wchodźcie rozgrzani do wody;

2. Nie opalaj się za długo na słońcu;

3. Podczas upałów nawadniaj swój organizm pijąc dużo wody;

4. Idąc w góry poruszaj się tylko bezpiecznym szlakiem;

5. Idąc do lasu uważaj na dzikie zwierzęta;

6. Stosuj preparaty przeciw kleszczom;

7. Nie rozpalaj ognisk w niedozwolonym miejscu;

8. Podczas wycieczki rowerowej pamiętaj o kasku;

9. W mieście poruszaj się po drogach rowerowych;

10.Zawsze staraj się mieć przy sobie apteczkę.



  

yczymy wspaniałego letniego wypoczynkuŻ
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