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Dla Babci i dziadka 

To oni na nasze smutki mają słodkie, pyszne rozwiązanie, znajdą rade na 

każde zmartwienie, pozwolą psocić…to kochani dziadkowie! To właśnie  

z okazji ich święta została zorganizowana uroczystość w restauracji 

Acropolis w Pokrzywnicy. Zaproszonych solenizantów było aż 160…  

A wystąpiły wnuczęta  z przedszkola z Łężec, Pokrzywnicy oraz uczniowie 

klas I-III. Wiersze, życzenia, tańce, piosenki, gra na różnorakich 

instrumentach – wszystko to dla ukochanych babć i dziadków. Wszyscy 

zebrani z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w 

to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować 

dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, 

który zawsze mają dla swoich wnuków.  Spotkanie upłynęło w miłej  

i serdeczniej atmosferze. Serdecznie dziękujemy przy tej okazji Państwu 

Krystynie i Józefowi Moszek za wspaniały pomysł, który miejmy nadzieję, 

przyjmie się w tej formie na stale w kalendarz imprez szkolnych. 
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Bezpieczne ferie zimowe. 

Każdego roku wszyscy z ogromną radością oczekują zbliżających się ferii zimowych. 

Bardzo ważna jest świadomość, aby ten wolny czas spędzić bezpiecznie i zdrowo.  

W każdej klasie przeprowadzono pogadanki związane ze zbliżającym się wolnym 

czasem. Nauczyciele zwrócili uwagę, aby dzieci spędzały czas wolny na dworze 

dbając przy tym o odpowiedni ubiór. Każdy z uczniów zapoznał się gazetką szkolną, 

która pokazywała bezpieczne zabawy zimowe. Nauczyciele zachęcali także uczniów, 

aby ograniczyli korzystanie z komputera i innych urządzeń multimedialnych,  

a zachęcili do  czytania różnorodnych książek dla dzieci. 

Uczniowie mieli także możliwość z korzystania z zajęć oferowanych przez szkołę. 

Odbył się wyjazd na basen w Raciborzu, wyjazd do kina Twierdza w Koźlu oraz 

szkolny turniej szachowy. Dzieci, które uczestniczyły w tych zajęciach z ogromnym 

zadowoleniem rozpoczęły ferie zimowe.  

Zajęcia te mogły się odbyć dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi 
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Pięknie śpiewamy, nagrody zdobywamy 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły każdego roku uczestniczą w Festiwalu Kolęd i Pastorałek. 

W tym roku I miejsce w kategorii zespołów zdobył zespół „Śnieżynki”, który reprezentowały 

uczennice klasy I. Dziewczynki swoim występem zachwyciły Jury i zdobyły I miejsce. 

Jak co roku w karnawale, wszyscy bawią się wspaniale. 

Karnawał to czas zabaw, tańców, różnorakich przebrań, a przede wszystkim 

szaleństwa. Taki dzień odbył się również w naszej placówce w ostatnim 

tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych. Wyjątkowo uczniowie klas I – III 

zebrali się w szkole w Pokrzywnicy, gdzie po krótkich zajęciach czekała na 

nich wspaniała zabawa. Na sali rozbrzmiewały największe hity muzyczne. Na 

początek odbyła się prezentacja strojów. Na parkiecie zademonstrowali się 

min. Batman, Czerwony Kapturek, Księżniczka, Kibic, Policjant, Pocahontas. 

Dalsza część imprezy dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń za sprawą 

zabaw integracyjnych oraz konkursów tanecznych. Na sali podczas pląsów 

robiło się kolorowo, wszyscy wspaniale się bawili. Uśmiech nie znikał  

z twarzy dzieci mimo zmęczenia. Emocji nie brakowało. Pod koniec balu dzieci 

posiliły się przepysznym obiadem. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, wszyscy 

z żalem opuszczali salę balową. Był to niezapomniany czas, spędzony 

wspólnie w miłej atmosferze. 
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Walentynki dla Chłopczyka i dziewczynki 

Od dłuższego już czasu w powietrzu unosiła się magia świąt. Każdy starał się 

odpowiednio przygotować do ich obchodów. W szkole pojawiły się świąteczne 

dekoracje, a wraz z nimi atmosfera świąt. W czasie zajęć uczniowie poznali tradycje 

świąteczne w Polsce i krajach sąsiednich.  

W ostatnim dniu   pobytu w szkole uczniowie w każdej klasie włożyli wiele wysiłku  

i starań aby wspólnie przygotować klasowe wigilie. Dzieci przygotowały  

i udekorowały świąteczne stoły, ustawiły przygotowane słodycze. W czasie takie 

spotkania wszyscy dzielili się opłatkiem i rozmawiali o tradycjach świątecznych  

w domach uczniów. Na zakończenie tych klasowych spotkań każdy pod choinką 

znalazła mały upominek. Była to książka ofiarowana przez kolegę. Uczniowie  

z ogromną radością rozpakowywali swoje upominki.  

Ten radosny dzień zakończył się wspólnym składaniem sobie życzeń i śpiewaniem 

kolęd.  
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Zaczerpnięte z Internetu 

Pływać każdy może. 

Te słowa towarzyszą uczniom klas I – III. Uczniowie ci od 23 lutego 2019 uczestniczą  

w drugiej serii ogólnopolskiego projektu „Umiem pływać”. Głównym założeniem tego 

projektu jest aktywizacja fizyczna dzieci, nabycie podstawowych umiejętności pływania, 

korygowanie wad postawy i walka z nadwagą i otyłością. Uczniowie uczestniczą w zajęciach 

w soboty. Na basenie zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy ratownicy, a w czasie 

dojazdu dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli. Zajęcia te cieszą się ogromną 

popularnością. Dla wielu dzieci są to pierwsze kroki w nauce pływania,  

a dla niektórych możliwość doskonalenia zdobytych już umiejętności. Obserwując 

uczestniczące w projekcie dzieci zauważalna jest zmiana w posiadanych umiejętnościach  

i  w postawie ciała. Dzięki temu projektowi, w czasie letnich wakacji i wypoczynku nad 

wodą, dzieci będą pewnie się czuły w akwenach wodnych i będą miały wiele radości ze 

zdobytych umiejętności. 

 

Miłość nie mieszka w zabawkach, słodyczach, ani 

prezentach, które dajesz swojemu dziecku, lecz w udzielanym 

zainteresowaniu, rozmowach i wspólnie spędzonym czasie. 
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