
  

NOWINKI  Z  WYSTRZA OWEJ Ł
JEDYNKI 



  

W   STYCZNIOWYM  NUMERZE 

1. Kilka słów o miesiącu  styczniu.

2. Znaki zodiaku miesiąca stycznia.  

3.Noworoczne postanowienia naszych uczniów.

4. Dobro powraca.

5. Światowy Dzień Pokoju.

6.Chwila zastanowienia nad pojednaniem.

7.Bajkowy parter w SP 1.

8. Karnawał.

9. Domowe sposoby na przeziębienie.

10. Dzień Babci i Dziadka.

11. Seniorzy dzieciom. 

12. Zmieniające się czasy wymagają zmiany w dzieciach. 



  

KILKA SŁÓW O MIESIĄCU STYCZNIU  

Styczeń pierwszy miesiąc kalendarzowego roku. 

Miesiąc ten ma 31 dni. 

Jego nazwa pochodzi od słowa „ stykać’’. 

Występuje  na przełomie

roku, więc nowy rok styka się ze starym. 

Styczeń zazwyczaj jest miesiącem składania sobie życzeń z okazji 

nowego roku. Jest to również czas radości i zabaw, gdyż 

rozpoczynamy

karnawał. 



  

ZNAKI ZODIAKU MIESIĄCA STYCZNIA 

Koziorożec ( 22 grudnia- 19 stycznia) – osoby urodzone pod tym znakiem wykazują 

się statecznością i twardo stąpają po ziemi. Cechuje je perfekcyjność i wysokie 

ambicje. Są zorganizowane, ale potrafią też być wobec siebie krytyczne. Lubią

być zapobiegawcze i przewidywalne. Charakteryzują się silną osobowością, 

dzięki czemu bez trudu pokonują

przeciwności losu.

Wodnik ( 20 stycznia- 18 luty)   – osoby urodzone pod tym znakiem zodiaku są nieprzewidywalne i nie

lubią ograniczeń. Są ciekawe świata, cały czas poszukują nowych rozwiązań.

Chętnie odkrywają to co nieznane i nieodkryte. Osoby te są bardzo pracowite, co 

pozwala im na niezależność i rozwój. Cenią sobie życie rodzinne i wypoczynek na

łonie natury. 



  

NOWOROCZNE POSTANOWIENIA UCZNIÓW 

Będę 
sprzątał 
zabawki  

Będę
słuchała 

Pani.

 Będę pożyczała
koleżance 

kredki 

 Będę dbać 
 o swoje 

  zwierzątka 

Chciałabym
staranniej 
odrabiać 
zadania 

Częściej 
będę 

pomagać
swojej młodszej 

siostrze  
 

Będę się
szybciej
szykował

rano
do szkoły



  

Ile rado ci mo na czerpaś ż ć
 z pomagania...  

„Dobro  serca jest tym, czym ciep o s o ca: ona daje ycie”ć ł ł ń ż
Henryk Sienkiewicz  

To co dajesz drugiemu człowiekowi zawsze wraca. 

My o tym wiemy!!!  Zorganizowaliśmy kiermasz ciast dla Tosi i Frania 



  Uczniowie ca ymi klasami ł
wspierali nasz  akcj .  ą ę

Ka dy powinien pomaga  , je li tylko mo e.ż ć ś ż



  

ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU 

Światowy Dzień Pokoju jest to święto obchodzone 1 stycznia.

Skierowane jest nie tylko do wiernych Kościoła katolickiego, ale wszystkich

ludzi na świecie. 

Każdego roku papież  wydaje z tej okazji orędzie na wybrany 

temat dotyczący problematyki pokoju. 

W tym roku papież podejmuje temat pokoju 

jako nadziei, zawierającej dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne.

 



  

„Każdy powód jest dobry, aby pozbyć się złego nastawienia do kogoś lub czegoś.
Oto moja definicja przebaczenia ‘’.

K. Bradford Brown

„ Świat jest pełen oziębłości, ponieważ ludzie nie mają odwagi być tak serdeczni, jakimi 
są naprawdę. ‘’

     Albert Schweitzer

„ Nie będzie pokoju na świecie , gdy nie będzie pokoju w twoim i moim sercu ‘’.

Phil Bosmans

„ Człowiek znajduje pokój w tych, których kocha, a daje go zakosztować tym, którzy go kochają”

św. Bernard z Clairvaux

„Przebaczając doznaną krzywdę, można zmienić wroga w przyjaciela, człowieka zepsutego w szlachetnego.
Jakże piękny i pocieszający jest ten triumf, i jak swoją wielkością przewyższa wszystkie najstraszliwsze 

zwycięstwa zemsty ”
 Silvio Pellico

 

CHWILA ZASTANOWIENIA NAD POJEDNANIEM 



  

Bajkowy parter w SP 1 

W naszej szkole dbamy o dobrą edukację, wspaniałą atmosferę, ale również

przestrzeń szkolną, która jest równie ważnym czynnikiem  w procesie kształcenia.

W tym celu Pani Kasia Paprocka postanowiła rozweselić korytarze na parterze naszej szkoły 

bajkowymi elementami. Teraz, kiedy uczniowie przychodzą na lekcję, mają okazję 

oczekiwać na swoją panią w otoczeniu znanych im bohaterów bajkowych. 

Uczniowie z wielkim zachwytem podziwiają udekorowane ściany i wracają 

pamięcią do fabuły przedstawionych bajek. Wymieniane między nimi spostrzeżenia są

często źródłem wielu humorystycznych sytuacji. 

W takiej przestrzeni szkolnej bardzo chętnie się oczekuje na zajęcia.  



  



  

Karnawał

Karnawał to okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. Zazwyczaj 

rozpoczyna się w Święto Trzech Króli  i trwa do wtorku przed środą popielcową, która 

oznacza początek Wielkiego Postu i zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Przed wiekami zwyczaje praktykowane w okresie karnawału miały na celu przynieść 

w przyszłości bogate plony. 



  

Niektórzy wierzyli, że im wyżej będą skakać podczas tańców

karnawałowych, tym  wyższe zboże im urośnie. Jedną z najważniejszych 

tradycji tego okresu jest, więc zabawa karnawałowa. W naszej szkole również mieliśmy 

okazję podziwiać barwnie przebranych uczniów, którzy  doskonale bawili się w rytmach 

znanych melodii.

Karnawał  



  Zabawa by a przednia ł

Karnawa  rozpocz ty ł ę



  

Domowe sposoby na przeziębienie 

Kąpiel z dodatkiem olejków 
eterycznych (eukaliptusowego 

i lawendowego). Dzięki 
parującym olejkom udrożnimy

nos.

Czosnek – naturalny
antybiotyk. Pokrojony czosnek najlepiej 

położyć na kanapce i spożyć.

Syrop z cebuli. 
Należy pokroić cebulę, 

zasypać cukrem i zostawić na kilka 
godzin. Syrop, który powstanie należy
zażywać po kilka łyżeczek dziennie. 
Uodporni on nas na wszelkie wirusy

i bakterie.

Ciepłe mleko z masłem i miodem.
Masło nawilży gardło a miód złagodzi 

kaszel.



  

Kolęda z babcią i dziadkiem  

W piątkowy wieczór Pani Agnieszka Puk – wychowawczyni grupy „ O B ’’ wraz

 z uczniami

zaprosiła Rodziców i Dziadków na spotkanie podczas, którego mogli oni podziwiać  

przygotowany przez dzieci program artystyczny. W repertuarze były piosenki o 

 Drogich i Kochanych Babciach i Dziadkach. Wzruszającą częścią uroczystości było złożenie 

 życzeń, wręczenie kwiatów oraz prezentów przygotowanych przez dzieci.

Naszych Gości zaszczycił  w tym dniu swoją obecnością zespół ludowy 

Bierutowianie BIS z Bierutowa, który w krakowskich

strojach zaprezentował znane polskie kolędy i pastorałki. Uczniowie mieli okazję wspólnie wystąpić 

z zespołem, co było dla nich ogromną atrakcją artystyczną.

Ten piątkowy wieczór był z źródłem wielkiej radości i wzruszeń dla wszystkich zgromadzonych Gości. 

 



  

        DZIE  BABCI I DZIADKA w „ O B ‘’ Z UDZIA EM Ń Ł

      ZESPO U PIE NI I TA CA BIERUTOwIANIE BIS Ł Ś Ń  



  



  

Poczytaj mi „ Babciu, poczytaj mi Dziadku”  

Cykl spotkań oleśnickich seniorów z dziećmi klas „ 0 ” to wspaniały 

sposób nie tylko na szerzenie czytelnictwa wśród najmłodszych, ale 

też na łączenie pokoleń. 

Spotkania te są za każdym razem źródłem wielkiej 

radości dla obu stron. 

Tym razem odwiedził nas Pan Jan, który przeczytał 

dzieciom bajkę o  osiołku, który miał wiele przygód. 

Uczniowie słuchali z ogromnym zaciekawieniem czytanej historii. 

W dowód 

wdzięczności postanowili  obdarować naszego Gościa laurkami i zaśpiewać mu piosenkę.   



  



  

Zmieniające się czasy wymagają zmiany w dzieciach  

Dlaczego  dzieci w dzisiejszych czasach nie reagują na nasze uwagi i zalecenia?  

Przypominamy

sobie przecież, że w latach naszego dzieciństwa było to nie do pomyślenia. 

Czyżby dzieci się zmieniły? 

Otóż nie! Zapewniam, iż są one takie same pod każdym względem. Różnica jest taka, że dorastają 

w innym świecie niż my, a to ma na nich znaczący wpływ. Zauważmy, że dzieci mają teraz ze sobą stały kontakt

dzięki telefonom komórkowym czy internetowym komunikatorom. Mogą porównywać jak żyją ludzie na świecie. 

Są świadome co inni posiadają  i jak spędzają  czas wolny. Nie można również zapomnieć, iż w 

 obecnych czasach mają  postawione

wysokie wymagania.

Zwracając się w stronę  rodziców  możemy natomiast stwierdzić, iż  są 

zapracowani i nie mają tak wiele czasu na życie rodzinne jak obserwowaliśmy to wiele lat temu.

 Kolejną rzeczą o, której należy wspomnieć to fakt, iż postęp społeczny spowodował, że miejsca pracy 

i szkoły ukierunkowały się na demokrację. 



  

To właśnie te wszystkie zmiany powodują , że proste spojrzenie i krótkie 

komunikaty w stosunku do dziecka , aby zrobiło co chcemy nie działają. Dzieci obserwując  osoby z otoczenia, 

które dochodzą między sobą swoich praw uświadamiają sobie, że trzeba walczyć  o własne przekonania. Spójrzmy 

na nasze społeczeństwo, które nie przyjmuje bezdyskusyjnie wszystkiego, co jest mu zaproponowane. Spieramy się

w kwestiach edukacji, leczenia czy chociażby mody. Indywidualizm stawiamy na pierwszym miejscu. W tej nowej 

rzeczywistości w, której żyją nasze dzieci mamy, więc  trudne zadanie, aby nauczyć je żyć w demokratycznym 

społeczeństwie tak, aby były odpowiedzialne, wartościowe i odnosiły się z szacunkiem do innych. 

W tym wszystkim 

nie możemy również  zapomnieć, iż to my jesteśmy rodzicami – przewodnikami.

O zasadach wprowadzania dyscypliny, która jest lepsza od  rozkazów będą mogli Państwo przeczytać

 w następnym numerze.

                                                                                     Kamila Okoń-Domańska

Na podstawie książki Amy McCready 

                                                                                                 pt. „ Dziecko czy muszę ci to jeszcze raz powtarzać  ?  

 

Zmieniające się czasy wymagają zmiany w dzieciach  



  

ZAPRASZAMy 
DO OBEjRZENIA 
NASZEj STRONy 

jU  w lUTyMż
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