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W tym numerze 

Wyjazd  

do Humanitarium 

 

Wizyta w Telewizji  

Wałbrzych 

 

Zakończenie projektu 

 

Ważne tematy 

• OSZCZĘDZAMY WODĘ 

• SUKCES W SZANIAWSKIM 

• PROGNOZUJEMY POGODĘ 

• DBAMY O ŚRODOWISKO 

CZWARTE  

WYDANIE  

GŁOSIKA 
A w nim między innymi o tym, 

gdzie byliśmy, co zobaczyliśmy, 

czego dowiedzieliśmy się i czego 

się nauczyliśmy w ostaniem, jakże 

krótkim czasie! 

Zapraszamy do lektury! 
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Szkolne ksero! 

W czasie jednych z zajęć 

uczyliśmy się obsługi urzą-

dzenia ksero. Pozornie 

proste urządzenie, wcale 

nie jest takie łatwe w ob-

słudze. Po otrzymaniu od 

pani szczegółowych in-

strukcji i  kilku próbach 

udawało się nam ksero-

wać, powiększać i zmniej-

szać tekst. 

Oliwier. 

Na  zajęciach  matematyczno-przyrodnczych  pracowaliśmy w grupach , 

aby  stworzyć plakaty na temat oszczędzania  wody. Pracowaliśmy z wykorzy-

staniem dużych kartek , farb oraz pędzli i  innych materiałów . Po narysowaniu 

plakatu pani robiła zdjęcia. Naszym celem było zachęcanie innych mieszkań-

ców, by oszczędzali wodę . 

Marcelina 

„Zamontowana w szkole „stacja pogody” pozwala nam prognozować jaki będzie 

jutro dzień”. 

Żadna pogoda nam nie straszna! 

Zachęcamy do oszczędzania wody! 

A wszystko dzięki 

możliwości, jakie 

daje nam  

zamontowana  

w szkole „stacja 

pogody”.  

 

Na zajęciach przy-

rodniczych spraw-

dzaliśmy działanie 

naszej stacji pogo-

dy. Odczytywali-

śmy dane doty-

czące aktualnej 

prognozy.  

Mogliśmy również 

poznać różne ze-

stawienia opadów 

atmosferycznych  

w ciągu całego 

miesiąca, a nawet 

roku.  

Zachęcamy do 

korzystania z pro-

gnozy pogody, 

która zamieszczo-

na jest  

na stronie interne-

towej szkoły. 

Mateusz. 
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DOGOTERAPIA 

We wtorek, 28 listopada  
w naszej szkole odbyły  
się niecodzienne  
zajęcia  ramach projektu 
unijnego  
– DOGOTERAPIA.   

Ponieważ dzieci uwielbiają 
zwierzęta, chętnie brały 
udział w zabawach i ćwicze-
niach praktycznych z psem - 
Elzą. Dowiedziały się, kiedy  
i jak można podawać pie-
skowi smakołyki oraz jak 
zachować się w czasie ata-
ku czworonoga. Elza cierpli-
wie znosiła dotykanie, gła-
skanie i wszystkie polecenia 
swojej właścicielki . Radość 
z takich zajęć utkwi na długo  
w pamięci małego dziec-
ka.            
Grupa redakcyjna 

Wyjazd do Humanitarium 

22 listopada pojechaliśmy do humanitarium.  

Na początku poszliśmy do  laboratorium, w którym wykonywali-

śmy różne doświadczenia – np. „robiliśmy wulkany”.  

Następnie poznaliśmy źródła energii - np. wytwarzanej przez wiatr 

i wodę. Poznaliśmy zastosowanie laserów.  

Zapraszamy do galerii zdjęć. 
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Zajęcia z Elzą 



Na plakatach  

środowisko 

Wykonywaliśmy plakaty za-

chęcające do dbania o środo-

wisko 

Na zajęciach przyrodniczo-

matematycznych podzieliliśmy 

się na grupy i zaczęliśmy wyko-

nywać plakaty na temat zanie-

czyszczeń środowiska. Brystol 

podzieliliśmy na dwie części, na 

jednej połowie przedstawiali-

śmy środowisko zanieczyszczo-

ne, a na drugiej  czyste. Gdy 

plakaty były już gotowe, wyglą-

dały naprawdę super. Można 

było z nich się dużo dowiedzieć

- jak dbać o naszą planetę. 

Przede wszystkim chcieliśmy 

zachęcić do dbania o środowi-

sko 

                                                       

                           Majka i Wiktoria 

W telewizji 

Sukces naszych uczniów w Teatrze Dramatycz-

nym                                                     

13 grudnia Koło Teatralne wystąpiło w Teatrze 

Dramatycznym w Wałbrzychu z przedstawieniem  

pt. ‘’Żyj Zdrowo Kolorowo”.  

Występ odbył się w ramach konkursu Promocja 

zdrowia w sztuce teatralnej. 

Udało się - zajęliśmy III miejsce! 

Maja. 

Zespół redakcyjny z wizytą w Telewizji 

Wałbrzych 

6 Grudnia, w Mikołajki wyruszyliśmy na 

wycieczkę do Telewizji Wałbrzych.  

Zostaliśmy bardzo miło przywitani przez 

wszystkich pracowników. Najpierw poszli-

śmy do pani ,która wytłumaczyła nam, 

jak zajmować się gazetką interneto-

wą.                 

Następnie odwiedziliśmy główną salę, 

gdzie przeprowadzane są wywiady. Pra-

cownicy telewizji wytłumaczyli nam, na 

czym polega Green Screan , po czym 

przeprowadzili z nami wywiad. Na zakoń-

czenie naszej wizyty udaliśmy się do pra-

cownika zajmującego się tworzeniem 

filmików i obrazków reklamowych. I tak 

zakończyła się nasza wycieczka. 

Było bardzo ciekawie, dowiedzieliśmy się, 

jak wygląda praca po drugiej stronie 

ekranu. 

Maja i Wiktoria 

4 

My i green srean 

Będzie interaktywnie 

Szaniawski i sukces 

W  Sali nr 15 została zamontowana tablica interaktywna. Czym jest tablica interaktywna? 

Tablica interaktywna to urządzenie współpracujące z komputerem i projektorem multimedialnym. Działa jak duży ekran dotykowy, 

który w zależności od technologii, w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca  lub specjalnego pióra. 

                   

Wiktoria 

  



„Misja Kosmiczny Ogród – nowa jakość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzycha”. 

Dnia 12.01.2018.  w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Misja Kosmiczny Ogród – nowa ja-

kość edukacji przedszkolnej w sercu Wałbrzycha” połączona z podsumowaniem zadań projektowych oraz rozstrzygnię-

ciem konkursu JINGLE BOMB 

Uroczystość zakończenia i podsumowania projektu była bardzo dużym wydarzeniem, na które przybyli zaproszeni przez p. 

dyrektora Leonarda Górskiego i przedszkolaków znakomici goście, tj. p. Anna Wojtysiak - Starszy Wizytator Kuratorium Oświa-

ty w Wałbrzychu, p. Aleksandra Mentek -  Zastępca Kierownika Biura Edukacji i Wychowania,   p. Iwona Woźniak – Prezes 

Fundacji INCEPTUM oraz rodzice. Uroczystość była relacjonowana w lokalnych mediach a PIERWIOSNKI zebrały mnóstwo 

pochwał.  

Redakcja gazetki 
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Kosmicznie było! 



Świąteczne warsztaty kulinarne w ramach zajęć projektowych OTP  


