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Kiermasz Bożonarodzeniowy

Jak co roku w naszej szkole przed świętami odbył się

Kiermasz Bożonarodzeniowy. Organizatorem była

świetlica szkolna oraz chętni nauczyciele. Pierwsze

produkty wystawiliśmy 6 grudnia, były to m.in.

stroiki, drewniane szopki - puzzle, choinki, bałwanki,

anioły, szklane lampiony, torebki prezentowe i siatki.

Kiermasz trwał do świąt, a część zysków ze sprzedaży

przeznaczyliśmy na potrzeby leczenia oraz

rehabilitację naszej koleżanki i nauczycielki Pani

Agaty.

Olga Berdechowska



Spotkanie z Mikołajem

6 grudnia uczniowie i nauczyciele szkoły przy ulicy
Książąt Opolskich od samego rana wyczekiwali
wyjątkowego gościa. Około godziny 11.00 w szkole
zabrzmiał dźwięk dzwoneczków. Mikołaj wraz ze
swoimi pomocnikami: Aniołkiem, Elfem i Diabełkiem
rozpoczął obchód po klasach. Zanim jednak rozdał
prezenty przeprowadził z dziećmi i ich wychowawcami
poważne rozmowy. Większość uczniów chwaliła się
Mikołajowi swoim dobrym zachowaniem oraz
osiągnięciami edukacyjnymi i sportowymi. Byli też tacy,
którzy ze spuszczoną głową wysłuchali dość ostrych
upomnień i przyrzekali poprawę w nowym roku.
Ostatecznie każdy otrzymał od Mikołaja przepiękny
prezent, który na pewno posłuży na niejednej
wycieczce.

Sabina Polok - Klimek





WARSZTATY 

BOŻONARODZENIOWE

16 grudnia 2022 roku w szkole przy ul. Książąt Opolskich

odbyły się Warsztaty Bożonarodzeniowe dla uczniów szkoły

podstawowej. Podczas zajęć uczniowie mogli zapoznać się ze

zwyczajami bożonarodzeniowymi, poczuć zapachy, które

kojarzą się ze świętami: cynamon, anyż, goździki, zapach

pomarańczy. Uczniowie opowiadali jak spędzają święta we

własnym domu, jakie potrawy spożywają podczas Wigilii.

We wspólnym gronie ozdabiali pierniczki, degustowali je,

śpiewali kolędy, a Pan Marcin Reginek grał na saksofonie.

Był to czas, gdy uczniowie różnych klas mogli się

zintegrować i lepiej poznać.

Katarzyna Janowska





Jasełka w naszej szkole

Czas Bożego Narodzenia i śpiewania kolęd jeszcze

się nie skończył, dlatego my uczniowie szkoły przy

ul. Książąt Opolskich przedstawiliśmy jasełka

Bożonarodzeniowe. Śpiew kolęd oraz słodkie

prezenty od "dzieciątka" przyniosły wiele radości

zebranym uczniom, nauczycielom i pracownikom

szkoły. Na Nowy Rok życzymy wszystkiego

najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i radości,

a także błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.



WIGILIA 

dla klas SPdP
19 grudnia 2022

Grudzień to czas świątecznych spotkań w gronie nie
tylko rodziny, ale także przyjaciół i znajomych.
Jedną z takich uroczystości jest właśnie wigilia
klasowa. 19 grudnia 2022 r. uczniowie SPdP wraz z
wychowawcami i nauczycielami zorganizowali
wigilię. Oprócz tradycyjnych dań wigilijnych
(barszczu z uszkami, pierogów, krokietów)
i poczęstunku nie zabrakło wspólnego śpiewania
kolęd. Spotkanie to było świetną okazją na
zacieśnienie więzi z koleżankami i kolegami. Był to
czas spędzony w miłej i serdecznej atmosferze.
Wszystkim dopisywał bardzo dobry humor, co widać
na zdjęciach.

Weronika Kurcz





Bal Karnawałowy
9.02.2023 r.

Dnia 9 lutego 2023 roku świetlica szkolna
zorganizowała Bal Karnawałowy dla całej
społeczności szkolnej. Było to niezwykłe
wydarzenie dostarczające wielu pozytywnych
przeżyć i radości. Pojawiły się piękne dekoracje,
balony, maski oraz kolorowe światełka. Dzieci
oraz nauczyciele pojawili się w kolorowych,
baśniowych kostiumach zainspirowanych
bohaterami popularnych bajek. Były tańce,
pociągi, liczne konkursy oraz wybór Królowej
i Króla Balu. Dziękujemy wszystkim za pomoc,
pozdrawiamy i życzymy wspaniale spędzonych
ferii zimowych.

Olga Berdechowska







Klasa 3a 

na zajęciach pływania

Wraz z rozpoczęciem nowego semestru uczniowie klasy 3a

przystąpili do zajęć nauki pływania. W każdy wtorek,

w ramach lekcji wychowania fizycznego, chłopcy

wyjeżdżają do PSP nr 5 w Opolu. Tam, pod czujnym okiem

wykwalifikowanych instruktorów, uczniowie zdobywają

nowe umiejętności pływackie. Wychowankowie uczęszczają

na zajęcia bardzo chętnie, a w basenie czują się jak ryby

w wodzie.

Aleksandra Staneczek





Z życia

świetlicy

ZIMA
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