
Pierwszoklasiści 
Szkoły Podstawowej nr 1

im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy

Przejście do następnego slajdu po 

kliknięciu myszą



Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy 

zaprasza pierwszoklasistów 

oraz ich rodziców w swoje progi. 

Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją. 

Realizujemy rożnego rodzaju programy i projekty. 

Nasi uczniowie biorą udział w wielu konkursach 

wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych

oraz ogólnopolskich. 

Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.



KONKURSY 

 Konkurs na wykonanie budki lęgowej 

oraz/lub domku dla pożytecznych 

owadów

 „Eko-zabawka”

 „Najciekawszy strój wiosenny”

 „Czyste powietrze wokół nas”

 „Portret mojej rodziny słowem 

malowany”



Realizowane projekty

 „Dobra szkoła-lepszy uczeń”

 „Czytam z klasą”

 " Zintegrowane zmysły kluczem do optymalnego 

rozwoju i prawidłowego odbioru otaczającego 

świata„

 „Wszyscy o tym wiecie, że pięknie potrafię mówić 

nie tylko w gabinecie”

 „Uczymy Dzieci Programować”



Zajęcia w naszej szkole rozpoczynamy o 8 rano. 

Nauka jest jednozmianowa.

Przed zajęciami od 7:00 do 8:00 i zaraz po nich 

do 16:30 zapewniamy opiekę świetlicową. 

Podczas tych zajęć rozwijamy pasje 

i zainteresowania uczniów. 



A tak spędzamy czas na świetlicy



W roku szkolnym 2021/2022 czeka na uczniów 

„Wielka Przygoda”

Pierwsza klasa to wielka przygoda dla każdego 

dziecka, dlatego też pomocna jest nowa seria 

podręczników do edukacji wczesnoszkolnej. 

Podręcznik uczniowie otrzymają w szkole we wrześniu.



Religia

Podręcznik do religii dla kl I szkoły podstawowej 

„Poznaję Boży Świat”, autorzy: Elżbieta Kondrak, 

Krzysztof Mielnicki , wyd. Jedność 

Podręczniki, będą do zakupienia w naszej szkole



Atrybuty pierwszoklasisty

 Piórnik – w którym znajdą się kredki, ołówek, gumka, 

strugaczka, pisaki, klej i nożyczki, linijka

 Zeszyty – w kratkę i w wąskie linie 32 kartkowe



A tu będziemy się uczyć, bawić i poznawać świat

Klasa IA – s. 10 I p. P. Anna Konstantynów

Klasa IB – s. 11 I p. P. Hanna Bąk- Mastalerz

Klasa IC – s. 12 I p. P. Katarzyna Kawka



Po więcej informacji zapraszamy tutaj

 https://sp1.zosolesnica.pl/

 https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowa1Ol

esnica/

https://sp1.zosolesnica.pl/
https://www.facebook.com/SzkolaPodstawowa1Olesnica/


Do zobaczenia 


