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ZAPRASZAMY na facebook’a Redagowała Sylwia Lubowiecka

POŻEGNANIE JESIENI
Jesień las opuszcza
w czerwieni i złocie.
Srebrne łezki ranią
wrzosy i paprocie.
Ty odejdziesz, przyjdzie zima,
trudno będzie z nią wytrzymać!...
Na to sroka roztrzepana:
- Dla mnie miła każda zmiana!...
A wiewiórki lekkonóżki:
źle nam będzie bez tej wróżki!...
Kruk posępnie, bez humoru:
teraz trzeba zmykać z boru!...
Zając westchnął, cicho dodał:
- Jesień przeszła, wielka szkoda!
Królik wyjrzał z ciemnej nory:
Dla mnie zawsze starczy kory.
Jesień się uśmiecha:
Żegnajcie kochani!
Że od Was odchodzę,
Przykro mi bez granic!
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Przegląd wydarzeń szkolnych:
URODZINY
Ostatnie miesiące obfitowały w osiemnastki. Czworo naszych
podopiecznych: Agnieszka, Przemek, Krystian, Ania, wkroczyło
w ,,dorosłość”. Tak świętowaliśmy to wydarzenie:

PROMUJEMY NASZE PLACÓWKI
KONKURSY

Podopieczni Zespołu po
raz kolejny wzięli udział w
Przeglądzie
Twórczości
Artystycznej
organizowanym przez WTZ
w
Szczytnie,
przygotowując
prace
plastyczne
pt.
,,Zatrzymać chwilę”. Byli
również
uczestnikami
wystawy
prac

konkursowych,
a
także
brali udział w uroczystości
wręczenia
nagród.
Za
udział otrzymali dyplomy
oraz lampki, co widać na
załączonym zdjęciu.

Po raz trzeci odbył się u
NAS konkurs plastyczny
dotyczący zdrowego odżywiania. Tym razem trzeba
było wykonać pracę pod tytułem ,,Odżywiam się
zdrowo – książeczka obrazkowa”. Do konkursu
przystąpiły Szkoły Podstawowe ze Szczytna i
pobliskich gmin oraz placówki Zespołu. Wyłoniono
zwycięzców w czterech kategoriach: klasa I, klasy II-

III, szkolnictwo specjalne
oraz
przedszkole
specjalne.
Nagrodzono
trzy pierwsze miejsca
oraz
przyznano
wyróżnienia. W naszej
kategorii zwyciężył III
zespół
rewalidacyjno-

Uczymy
się
rozpoznawać
warzywa i owoce!!! Korzystając z darów
Jesieni przygotowujemy, w ramach
zajęć kulinarnych, zdrowe potrawy i
desery.

I miejsce

wychowawczy, II miejsce
otrzymała
praca
wykonana
przez
Wiktorię G. i Agatę P., III
miejsce
zajął
uczeń
Krystian
W.

II miejsce

GRATULUJEMY
Obecnie wszystkie
prace
konkursowe
można
oglądać
na
wystawie w Bibliotece
Miejskiej w Szczytnie.

III miejsce

Później wzbogacą zbiory
biblioteczki szkolnej.

Mniam, mniam!
Ale pyszna kapustka i soczek.

,,Święto Niepodległości” uczciliśmy podczas wspólnego
apelu z ,,Krainą Promyka”. Poprzez

wierszyk, ilustrację ruchową oraz
pieśni
wprowadzono

Pamiętamy o zmarłych.

W listopadzie odwiedziliśmy lokalny
cmentarz i zapaliliśmy znicze na
grobach.
elementy wychowania patriotycznego. Uczniowie utrwalali
znajomość symboli narodowych.

AKCJA ,,POCZYTAJ MI PRZYJACIELU”.

Serdecznie zapraszamy rodziców i członków ich rodzin do
czytania bajek, wierszyków na terenie naszej szkoły.
Prosimy zgłaszać się do wychowawców grup.
Nasza placówka promuje czytelnictwo!!!

Minczakiewicz E. Rysowane wierszyki i zagadki

