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Gdy zadźwięczy pierwszy dzwonek… 

W roku szkolnym 2018/2019 pierwszy szkolny dzwonek usłyszeliśmy 

3 września2018r. Najmłodsi uczniowie ZSP w Pokrzywnicy powitali nowy rok 

szkolny w Łężcach. 

   Pani dyrektor Joanna Bęben z wielką radością powitała zebrane dzieci, 

rodziców i nauczycieli. Następnie uczniowie klasy II przygotowali krótki apel, 

w którym wspominali minione wakacje a jednocześnie zachęcali do 

wytężonej nauki. Kolejna część tego ważnego dnia poświęcona była 

dzieciom, które rozpoczynają naukę w klasie I. Pierwszaki, zaproszone na 

środek wykonały kilka zadań sprawnościowych, aby udowodnić, że nadają 

na uczniów klasy I. Następnie złożyli ślubowanie i pani dyrektor pasowała 

ich na prawowitych uczniów klasy I. Na zakończenie tego ważnego dnia 

każdy pierwszak otrzymał długo wyczekiwany i bardzo ciężki „róg obfitości”. 

W roku szkolnym 2018/2019 klasa I liczy 10 uczniów a wychowawcą jest 

pani Jolanta Fundakowska.
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Najmłodsi samorządowcy 

Uczniowie klas I – III biorą sprawy w swoje ręce i chętnie angażują się w działanie Małego 

Samorządu Uczniowskiego. Chętne dzieci przygotowały swoje plakaty wyborcze, które 

były zaprezentowane na szkolnym korytarzu. Wszyscy mogli zapoznać się z obietnicami 

kandydatów.  

26 września 2018r. w szkole w Łężcach powołana została komisja wyborcza, która 

czuwała nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Każde dziecko otrzymało kartę 

wyborczą i mogło skreślić 3 osoby spośród wszystkich zgłoszonych.  

Po podliczeniu wszystkich głosów, przedstawieniu ich kandydatom i przydzieleniu funkcji 

skład Małego Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco: 

Przewodnicząca – Zofia Frai 

Zastępca – Tomasz Kubiec 

Członkowie: Emilia Kowalewska, Emilia Malcher, Emilia Makaryk, Jakub Moszek, Damian Idzik 

 

 

Święto chłopca małego i dużego. 

Każdego roku najmłodsi uczniowie obchodzą Dzień Chłopca. Podobnie było i w 

tym roku. Wszystkie dziewczynki od kilku już dni zastanawiały się ja umilić ten 

dzień swoim kolegom.  28 września 2018 zebranym wszystkim chłopcom 

zaśpiewały gromkie Sto Lat, poczęstowały cukierkami. Wręczyły także drobne 

upominki, które w każdej klasie przygotowały mamy z Rady Rodziców. Chłopcy 

brali udział w wielu konkurencjach przygotowanych przez dziewczynki. Jedna  

z nich było podbijanie balonów. Na zakończenie tego dnia wyróżnienie i dyplom 

SUPER CHŁOPAKA otrzymali: Dawid Litwin i Damian Idzik. Bardzo dziękujemy 

za pomoc w organizacji tego dnia. Chłopcom zaś przypominamy, że do 8 marca 

już tylko kilka miesięcy. 
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Gdzie jest mój talent?   Międzynarodowy Dzień Kropki 

7 września 2018 roku uczniowie klas I - III wraz z przedszkolakami wzięli udział  

w Międzynarodowym Dniu Kropki, nazywanym często dniem zabawy, kreatywności, 

odwagi. Dzieci rozpoczęły ten dzień od obejrzenia filmu pt. “The Dot”. Jego bohaterką była 

mała dziewczynka Vashti, która dzięki niezwykłej, malutkiej kropce i wspaniałej 

nauczycielce uwierzyła w swoje możliwości. W dalszej części na uczniów i przedszkolaków 

czekało wiele  ciekawych ćwiczeń, zabawach, gier oraz łamigłówek interaktywnych. 

Ciekawą propozycją okazało się być także zaprojektowanie pędzla Vashti czy wykonanie 

kropkowych dzieł sztuki. Działania te zachęciły dzieci do tworzenia,  rozbudziły ich 

kreatywność, pomysłowość. Nauczyciele, wychowawcy czy opiekunowie organizują takie 

właśnie zajęcia, by pomóc dzieciom odkryć ich talenty i odważyć się je zaprezentować. 

Pomaganie jest proste 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy od dłuższego już czasu chętnie 

włączają się w różnorodne formy pomocy. Jedną z nich jest zbieranie nakrętek. Jest to 

zadanie bardzo proste. Wystarczy po wypiciu wody, soku, wykorzystaniu płynów do 

czyszczenia odkręcić zakrętkę i przynieść ja do szkoły. W tym roku szkolnym ogromna ich 

ilość została przekazana, aby wspomóc leczenie Kuby Jatczaka z Kędzierzyna – Koźla. 

Zachęcamy wszystkich do tej bardzo prostej pomocy, która jest niezwykle ważna  

i wartościowa dla każdej osoby potrzebującej pomocy i wsparcia. W dalszym ciągu 

kontynuujemy zbiórkę. Każda sztuka jest ważna, gdyż 1 kilogram to 80  nakrętek. 

Zachęcamy wszystkich do włączenia do niesienia pomocy. 
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O czym szumią drzewa? 

To pytanie 9 października 2018r. uczniowie klasy I mogli zadać panom leśniczym w czasie 

wizyty w Nadleśnictwie Kędzierzyn – Koźle w Starej Kuźni. Dzieci dowiedziały się, na czym 

polega praca leśniczych, oglądały wystawę wielu ciekawych przyrodniczych eksponatów.  

W czasie spaceru po lesie uczniowie paśniku zostawili przyniesione dla zwierząt jedzenie, 

zobaczyli drzewo, które jest pomnikiem przyrody. Sporą niespodzianką dla uczniów było 

spotkanie Pani Jesieni, która zadawała leśne zagadki. Na zakończenie tego spotkania każdy 

otrzymał zdrowe i pełne witamin jabłko. Panowie leśniczy przygotowali ognisko, na którym 

każdy mógł upiec sobie smakowitą kiełbasę.  

Piosenka dla naszej pani. 

15 października 2018r. uczniowie klas I – III pod okiem pani T. Kosydor przygotowali 

uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie w żartobliwy sposób 

przedstawili scenki z życia szkoły oraz podziękowali nauczycielom za trud włożony  

w  przekazywanie wiedzy i doświadczeń. Wszystkie dzieci, odświętnie ubrane w tym 

szczególnym dniu, pięknie recytowały wiersze, głośno śpiewały piosenki, a uczniowie 

klasy I wykonali „Sto lat” na bum bum rurkach. 
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Ratować każdy może 

Kolejny już rok uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy 

współpracują z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Uczestniczą w ogólnopolskim 

projekcie „Ratujemy i uczymy ratować”. W czasie tego projektu dzieci poznają zasady 

udzielania pierwszej pomocy, sposoby wezwania służb ratunkowych, ułożenia osoby 

poszkodowanej w pozycji bezpiecznej a w końcowym etapie uczą się prowadzenia 

prawidłowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Zajęcia te w klasach I – III 

realizowane były 5 października 2018. Efektem końcowym tego projektu było 

uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji „Bicie rekordu w resuscytacji krążeniowo – 

oddechowej”. Uczniowie 16 października 2018 r. o godzinie 12.00 wraz z wieloma 

tysiącami dzieci w całej Polsce przystąpili do akcji, której przewodniczył Jerzy Owsiak. 

Dzieci oglądały transmisję i na przygotowanych fantomach wykonywały masaż serca. 

Z działania tego został nagrany film, a nasze zmagania zostały nagrodzone 

certyfikatem potwierdzającym nasz udział. Wszystkie działania podejmujące tematykę 

pierwszej pomocy są bardzo lubiane przez dzieci. Każdy ma świadomość, że zdobyta 

wiedza i umiejętności mogą przydać się każdej sytuacji. 
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Kącik dla rodziców – W jaki sposób chwalić dziecko? 

Zasady konstruktywnego chwalenia: 

 Pochwała powinna być prosta i jasna, sformułowana krótko, np. ”Położyłeś 
zeszyty na stole”, bez słowa „nie”, np. zamiast „Nie spóźniłeś się” -  „Jesteś na 
czas.” 

 Pochwałę można uzupełnić o wskazanie cechy, która stoi za określonym 
zachowaniami dziecka. Przykładowo jeżeli dziecko usiadło na czas przy stole, 
pochwała mogłaby brzmieć tak "Siedzisz ze wszystkimi przy stole. Umiesz 
przyjść na czas". 

 Chwalimy zaraz po wykonaniu czynności, co oznacza, że opisujemy to, co 
widzimy i co się dzieje, na przykład "Pozbierałaś klocki do pudełka po zabawie. 
Potrafisz zachować porządek w pokoju". 

 Nie porównujemy z innymi. 

 

Kącik dla wytrwałych: 

Rozwiąż jesienną krzyżówkę. 


