W numerze:


Wakacje



Ciekawe wydarzenia

 Poczytajki - Jak to

mały Elemelek w wielkim
morzu brał kąpiele
 Żegnaj szkoło … już

wakacje!
 Wyposażenie zerowiaka

Za drzwiami szkoły

D. Rączkowska

czekają wakacje,

Każda rybka w rzece

a lato zaczyna
słoneczne wariacje.

Las za nami tęskni,
szykuje jagody,
a pani z cukierni

Wie, że przyjeżdżamy,
a z każdym małym ptaszkiem
Chętnie się poznamy.

już nakłada lody.
Słońce już włożyło
ciemne okulary,

Wiatr- świetny przyjaciel

nie wypuści deszczu

obmyśla kawały,

zza nieba kotary.

śmieje się i tańczy
ten figlarz wspaniały.

Wszystkie żaby w stawach
Uczą się kumkania,
Żeby nam rechotać
Piosenkę do spania.

Za progiem przygoda
czas wyruszyć w drogę.
Ja - cudnych wakacji
Życzyć tylko mogę.
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Madzia Golonka
Bartek Giza
Wiktoria Furtak
Damian Czachurski
Damian Musiał
to zerowiaki,
które podarowały
bibliotece
swoje książeczki.

3

Zerowiaki prezentowały wiadomości o wybranym państwieRepublice Czeskiej . Przedstawiły zabawę z wierszykiem „Kos”,
ilustrację piosenki „Holka modrooka” oraz taniec- polkę czeską.
Słowa wiersza i piosenki w języku czeskim otrzymaliśmy
z Przedszkola Wesołych Przygód z polskim językiem nauczania
w Czeskim Cieszynie.
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Na Dzień Matki pilnie przygotowywaliśmy wiersze, tańce i piosenki.
Bez tremy usiedliśmy przed Mamusiami, aby powiedzieć im jak bardzo
kochamy je za ich miłość i poświęcenie.
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Promyczek słońca podaruję Mamie,
niechaj w jej sercu na zawsze zostanie.
Potem się przytulę, mocno wycałuję
i szepnę - Mamusiu, za wszystko

DZIĘKUJĘ !
8

- razem z wszystkimi uczniami naszej szkoły zerowiaki wzięły
udział w ogólnopolskiej akcji masowego czytania książek , na którą
zaprosiła nas pani bibliotekarka Dorota Piórkowska –Zięba .

Nawyk czytania i zamiłowania do
książek powstaje w dzieciństwie.
Czytajmy dzieciom i razem
z dziećmi.
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Wspólnemu czytaniu sprzyjała piękna pogoda oraz zaangażowanie
naszych starszych kolegów z klasy IV b . Justyna, Marta, Zuzia, Natalia,
Kuba i Michał czytali dla nas zabawne wierszowane opowiastki.

DZIĘKUJEMY!
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Gwałtu, rety, co się dzieje?
Ogień płonie w lesie,
A wiatr silny przy tym wieje
I zniszczenie, i dym niesie.
Co tu robić? kogo wołać?
Straż pożarna wnet przybywa,
Gdy do ognia ugaszenia
ktoś pomocy głośno wzywa.
Pędzi wielki wóz strażacki
I syreny alarmują,
By do ognia się nie zbliżać –
Wszystkich ludzi informują.
Taki strażak to bohater –
Chociaż dym go szczypie w oczy,
Ryzykuje życie stale,
Z ogniem walkę musi toczyć.
Każde spotkanie ze
strażakami jest dla
dzieci niezwykłe .
Zdobyliśmy nowe
informacje o ich
trudnej
i wymagającej odwagi
pracy.
Poznaliśmy przyczyny
powstawania
i rozprzestrzeniania
się pożarów.
Poznaliśmy zasady
bezpiecznego
posługiwania się
ogniem.

10

11

12

Kto jest dzielny,
zręczny śmiały
i jest dobrym
przedszkolakiem.
Może kiedyś być
STRAŻAKIEM !
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Hanna Łochocka

Wczesnym rankiem wstało słońce, wyzłociło morski
piasek i na fale bryzgające zarzuciło srebrny pasek.
Każda fala z białej piany ma falbankę koronkową.
Szemrzą fale chórem zgranym piosnkę starą, a wciąż nową.
Elemelek stał z walizką spoglądając na to wszystko.
A że bardzo był zdziwiony, więc rozstawił nóżki obie,
kręcił łebkiem w różne strony i rozdziawiał krótki dziobek.
Sam do siebie przy tym gadał:
— Strasznie jest to morze duże! Deszcz tu wielki chyba padał
ze trzy lata albo dłużej. Jak też ono szumi, śpiewa...
Za tą plażą widzę drzewa, więc wynajmę pokój w listkach.
Niech zostanie tam walizka, a ja zaraz włożę nowy zgrabny
kostium kąpielowy.
Smukłe mewy z piórkiem białym spadły z szumem jak latawce
i na falach się huśtały jakby właśnie na huśtawce.
Wróbel w modnym swym kostiumie pręży łapki tak jak umie,
poprzez plażę mknie wytrwale i też skacze już na fale,
aby ich spienione grzbiety pohuśtały go.
- Oj, rety! Jak tu mokro! Ile piany! Kto tak pryska?
To bałwany! Bałwan duży z drugim, małym, Elemelka
wnet porwały, zakręciły, zamoczyły. Taki prysznic nie jest
miły dla małego wróbelaska. Więc zawołał:
— Jeśli łaska, odsuń no się, mój bałwanie. Niech pan bałwan
już przestanie i popłynie w inną stronę.
Ach, ratunku, gwałtu! Tonę!
Smukłe mewy z piórkiem białym usłyszały, podleciały
i wróbelek rozkrzyczany wyłowiony został z piany.
Na swych skrzydłach srebrnych, prostych śmigłe mewy go
uniosły
i złożyły w dołku z piasku, gdzie zaprzestał wreszcie wrzasków.
— Panie wróblu, jak to można? Trzeba z wolna i z ostrożna
wchodzić w wodę, bo źle bywa, jeśli się nie umie pływać.
Ucz się w płytkiej pływać wodzie; udzielamy lekcji co dzień.
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Elemelek odrzekł skromnie:
— Wdzięczny jestem wam ogromnie, śliczne mewy,
lecz dziękuję, pewniej się na lądzie czuję. Kąpiel w piasku
dla wróbelka to przyjemność bardzo wielka. Piasek grzeje,
słonko świeci... ale skąd tu tyle dzieci?
Spojrzą ptaki, a wokoło roześmiane stoi koło; w którąkolwiek
spojrzysz stronę — wszędzie nosy opalone.
— Elemelku! Czy być może? Przyjechałeś tu nad morze?
Wynająłeś domek w lasku? Chodź się z nami bawić w piasku!
My będziemy robić babki, ty — odciśniesz na nich łapki.
Wiele czasu już nie mamy: tydzień, dwa — i wyjeżdżamy...
Rzecze ptaszek:
— Macie rację. Wkrótce miną nam wakacje. Muszę
czas ten wykorzystać, zwiedzić plażę, łódki, przystań,
nad tę wodę frunąć wielką i pobawić się muszelką.
Potem razem z wami wrócę. Przedszkolakom piórko rzucę
i pozdrowię ich wesoło, a poskaczę też przed szkołą.
W każdej klasie przez okienko zajrzę, stuknę w szybę cienką,
skrzydłem dzieciom zatrzepoczę, słowo ćwierknę im ochocze
i pokręcę raźnie główką, by im pomóc przed klasówką.

Wiele innych ciekawych przygód małego wróbelka znajdziecie w książce pt.
„O wróbelku Elemelku” Hanny Łochockiej.

15

Żegnamy dziś
zerówkęprzedszkolny oddział
nasz.
Lecz jeszcze choć
przez chwilę,
dla wspomnień
miejmy czas.

Uważnie słuchaliśmy wakacyjnych
życzeń pani dyrektor Doroty Atłas.
Nie rozstajemy się na długo.
Po wakacjach znów razem
będziemy się bawić i uczyć.
Nasi starsi koledzy : Lenka,
Natalia, Damian, Szymon, Wiktoria,
Kacper, Jakub ,Manuel i Fabian
będą już pierwszakami .
Dziękujemy im za wspólne wesołe
i dobre chwile.
Będziemy spotykać się podczas
wspólnych uroczystości szkolnych
i imprez.
Życzymy im powodzenia !
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W akcji zbierania zakrętek
liderami zostali Paweł i Anetka.
BRAWO!
Dziękujemy wszystkim
dzieciom, które przynosiły

Wszystkim dzieciom życzymy
słonecznych i wesołych wakacji,
a w nowym roku szkolnym
sukcesów w zdobywaniu wiedzy.

zakrętki i rodzicom , którzy
również włączyli się
w pozytywnie zakręconą akcję.
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 5 bloków rysunkowych (małe - A4)
 1 blok techniczny(mały - A4)
 papier kolorowy zwykły (prosimy nie kupować
papierów samoprzylepnych)
 przybory : kredki ołówkowe, kredki świecowe,
ołówek, pisaki, pędzel gruby i cienki, farby
plakatowe, klej (w sztyfcie), plastelina, patyczki
do liczenia, temperówka, nożyczki (szkolne)
 obuwie zastępcze na białym spodzie (w woreczku,
który pozostawiamy w szatni na wieszaczku
dziecka)
 strój gimnastyczny : koszulka i spodenki długie
(w płóciennym woreczku !!!)
 ręcznik (mały , aby ułatwić dziecku posługiwanie
się nim)
 plecaczek (do którego zmieści się drugie śniadanie
i ręcznik.
Wszystkie przybory, kredki, strój gimnastyczny,
obuwie zastępcze, podpisujemy

lub znaczymy !!!

Często przynoszone przez dzieci przybory są niefunkcjonalne i bezużyteczne
(szczególnie nożyczki, farby, pędzelki, klej, plastelina).
Zanim kupimy dziecku przybory sprawdźmy czy ich wygląd i cena
odpowiadają jakości użytkowej.
Od jakości przyborów zależy rozwój umiejętności dzieci i ich zadowolenie
z podejmowanego działania.

