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Listopad - grudzień 2019 
 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO - 

NOWOROCZNE 

 

Radosnych i pogodnych, pachnących choinką 

Świąt Bożego Narodzenia 

przeżycia wielu wzruszeń wśród najbliższych , 

odpoczynku oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku  

Uczniom i Rodzicom  

życzą: 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne 

oraz Pracownicy  

Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach 
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- Podsumowanie jesiennego konkursu na 

lampion z dyni 

- Wyjazd do schroniska 

- Apel z okazji 11 listopada 

- Żyj zdrowo… - program edukacyjny 

- Profilaktyczny piątek 

- Podsumowanie konkursu „Z wartościami 

za pan brat” 

- Mikołajki 2019 

- Wojewódzki konkurs PROFORMA 

- Spotkanie przy choince 

- Życzenia świąteczno - noworoczne 

Jesienny konkurs rozstrzygnięty 
 

Co roku w jesiennych ogródkach dojrzewają dostojne dynie, a 

w głowach naszych uczniów rodzą się pomysły jak je 

wykorzystać do dekoracji domów. Tak było i tym razem. W 

poniedziałkowy ranek 28 października w szkole pojawiły się 

wspaniałe i niepowtarzalne lampiony z dyni. Miały różne 

wielkości i kształty. Łączyła je jednak wspólna cecha - były 

wykonane bardzo pomysłowo i starannie. 

Ten jesienny konkurs to okazja do wspólnej rodzinnej zabawy, 

w wyniku której powstają arcydzieła rzeźbiarskiego kunsztu. 

Tym razem do konkursu przystąpiło 22 uczniów, a właściwie 

dyń, które za sprawą sobie tylko znanych narzędzi ich 

twórców zamieniły się w koty, czarownice, głowy z 

fantazyjnymi fryzurami i kapeluszami, zwykłe lampiony i wiele innych postaci. 

Rozstrzygnięciem zajęli się sami uczniowie, którzy w drodze losowania orzekli, iż naj… 

naj… jest czarny kot i to on, a właściwie jego właścicielka- Liliana Zgajewska z klasy II a - 

zasługuje na I miejsce. Największą ilość głosów zdobyły prace następujących uczniów : 

Pawła Ciepieli z klasy IV, Julii Fabiś z klasy II a i Alicji Kopki z klasy II b. Szczególne 

uznanie pani dyrektor i wyróżnienie otrzymują lampiony Artura Drogosza z klasy III i 

Łukasza Zarychty z klasy VII b. Efekt jest cudowny wieczorową porą, kiedy zapalone 

lampiony rozświetlają wejście do naszej szkoły.  

Sponsorem nagród jest firma ubezpieczeniowa „ wiener-vienna insurance group”, której przedstawicielem jest 

pani Anna Nikodem i to ona przekazała nam nagrody. Dziękujemy. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do 

udziału w konkursie w przyszłym roku. 
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Pomagamy zwierzakom 
 

 

Szkolny Klub Wolontariatu działający od kilku lat w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach 

podejmuje szereg ważnych działań na rzecz potrzebujących, zarówno na terenie naszej 

placówki, jak i poza nią. Wiele z tych zadań przybrało już formę cykliczną  i 

jest  realizowanych każdego roku. Z pewnością należy do nich przeprowadzana na terenie 

szkoły zbiórka żywności i akcesoriów (kocyki, miski, zabawki) dla zwierząt ze schroniska. 

W ramach akcji zbiórki żywności dla psów zorganizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu, 

7 listopada odbył się wyjazd do Hotelu i Schroniska dla Zwierząt w Górze Siewierskiej 

„PsiArek”. Uczniowie bardzo chętnie przynosili karmę, koce, miski oraz zabawki, które 

zostały przekazane przez wolontariuszy z naszej szkoły. 

Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt 

oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy bezbronnym i 

skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jak również 

uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz pokazanie w jaki sposób sami mogą pomóc 

i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w 

prelekcji na temat zachowań zwierząt w sytuacjach trudnych przez właściciela schroniska, 

który jest behawiorystą. Pobyt ten dostarczył dzieciom wiele niezapomnianych wrażeń. Na 

pewno wolontariusze powrócą tam nie jeden raz… 
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Apel z okazji Święta Niepodległości 
11 listopada – to Narodowe Święto Niepodległości obchodzone dla upamiętnienia odzyskania 

niepodległości budzi wśród Polaków entuzjazm, ale i głębokie wzruszenie. Z tej okazji 

odbywają się w całej Polsce uroczystości z udziałem władz państwowych czy lokalnych, 

koncerty, parady ulicami miast, inscenizacje historyczne oraz akademie i apele. 

W naszej szkole dzień ten uczciliśmy krótkim, ale niezwykle uroczystym apelem, podczas 

którego uczniowie mogli dowiedzieć się o historii naszego narodu, wspólnie zaśpiewać pieśni 

patriotyczne oraz wysłuchać fragmentów najstarszych pieśni religijnych, np. „Bogurodzicy”, 

które w czasach zaborów i nie tylko, były dla narodu polskiego ważnymi pieśniami 

hymnicznymi. O godz. 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała cztery zwrotki hymnu 

przyłączając się tym samym do wielkiego finału ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. 

 

 Gotuj się na zmiany 

 
 
Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach przyłączyła się do ogólnopolskiego programu 

edukacyjnego marki „ Winiary”, którego celem jest edukowanie młodzieży w zakresie zasad 

prawidłowego żywienia oraz świadomego budowania nawyków żywieniowych. W tej edycji 

projektu organizatorzy postawili na własne doświadczenie uczniów. Realizowane scenariusze 

oparte były o metodę Action Learning. Od organizatorów szkoła otrzymała zestaw 

edukacyjny umożliwiający realizację zajęć. W zestawie znalazły się: scenariusze lekcji i 

materiały dla nauczyciela, plansze edukacyjne, plakaty, karty pracy, ankiety. "Jesteś, tym, co 

jesz” to nie pusty frazes, a sama prawda. Zwracanie uwagi na wartości odżywcze, 

eliminowanie pustych kalorii, regularne spożywanie posiłków to podstawowe zasady, dzięki 

którym zadbamy o nasze samopoczucie, wygląd i przede wszystkim zdrowie. A im wcześniej 

się za to zabierzemy, tym lepiej. Ambasadorem tego programu jest Damian Kordas. Program 

realizowali na przełomie maja - czerwca uczniowie klas VI i V. 

W klasach odbyły się w ramach programu następujące zajęcia: "Techniki kulinarne", "5 porcji 

świeżych warzyw i owoców", "Racjonalne żywienie", "Nie marnuj jedzenia – przemyśl 

zakupy", "Żywność bogactwem składników mineralnych – czytanie etykiet". Ponadto miały 

miejsce również zajęcia dotyczące zachowania przy stole, nakrywania i dekorowania stołu, a 

także praktyczne polegające na przygotowaniu zdrowych deserów i przekąsek. 
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  Program jest ciekawą formą edukacji żywieniowej uczniów (kształtuje właściwe nawyki 

żywieniowe, promuje zdrowy styl życia, uczy szacunku do żywności, rozwija umiejętność 

zdrowego, świadomego przygotowania smacznych posiłków, estetycznego ich serwowania i 

spożywania), integruje młodzież poprzez podejmowanie wspólnych działań kulinarnych. 

Nasi uczniowie biorąc udział w różnych konkurencjach otrzymali nagrodę w postaci bonu 

na  1000  zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. 

  



SZKOLNE LUSTRO Strona 1 
 

Profilaktyczny piątek w Szkole 

Podstawowej w Strzyżowicach 

Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji, tolerancji oraz poszanowania praw innych to 

główny cel warsztatów i przedstawień profilaktycznych, które odbyły się w naszej szkole w 

ramach projektu „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. 

Podczas warsztatów „Nie jestem inny” uczniowie pogłębili wiedzę na temat tolerancji, 

konsekwencji jej braku oraz szkodliwego działania stereotypów. Nauczyli się jak unikać 

nietolerancyjnych zachowań, wczuć się w potrzeby i uczucia innych oraz jak umiejętnie 

wyrażać własne zdanie.  

Spektakl „Czy mam prawo do ..” poruszył zagadnienia praw i obowiązków. Pokazał młodym 

widzom jak źle interpretowana wolność słowa, prawo do wypowiedzi i brak poszanowania 

dla tajemnicy korespondencji może krzywdzić otoczenie. 

Najmłodsi oglądali bajkę o zasadach dobrego zachowania i wartościach. Spektakl „W leśnym 

sądzie niejeden bohater dziś zasiądzie” pod postaciami zwierząt dał podpowiedź jak można 

zmienić złe nawyki jakimi są lenistwo, kłamstwo czy zarozumialstwo. 
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„Z wartościami za pan brat” - 

podsumowanie konkursu 

 

„Z wartościami za pan brat” to nazwa 

szkolnego konkursu literacko-

plastycznego na stworzenie komiksu 

propagującego wśród uczniów wartości 

takie jak: patriotyzm, tolerancja, 

wolontariat, uczciwość, odwaga, 

odpowiedzialność, pomoc słabszym. 

Dwuosobowe zespoły tworzyły komiks 

związany z wybraną wartością mający 

na celu zachęcanie innych do 

pozytywnych zachowań. 

Prace konkursowe są pomysłowe, 

kolorowe i spełniają najważniejszy cel 

konkursu, czyli nawiązują do 

konkretnych wartości. 

 

 

 

 

 

 

Nagrodzone duety to: 

I miejsce: Jakub Pawłowski i Oskar Kowalski, 

II miejsce: Anna Sarecka i Ada Graniszewska, 

III miejsce: Karolina Furgalska i Julia Groticka, 

wyróżnienie: Julia Sobczyk i Julia Muchowicz. 

Nagrodami są gry planszowe zacieśniające relacje koleżeńskie i rodzinne. Gratulujemy 

nagrodzonym! Najciekawsze prace można podziwiać na wystawie pokonkursowej przy 

wejściu do szkoły. 
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Nauczyciele dzieciom – szkolne mikołajki 

 

Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny zagościł już w naszej szkole.   6 

grudnia to dzień , na który czekają wszystkie dzieci. Tradycyjnie, jak co roku, tego dnia, 

panował u nas szczególny klimat, przede wszystkim za sprawą nauczycieli, 

którzy przygotowali dla uczniów szkoły przedstawienie pod tytułem „Nie ma tego złego”. 

Nasi aktorzy wcielili się w postaci ze znanych bajek takich jak: Czerwony Kapturek,   Jaś i 

Małgosia, Smok wawelski. Przedstawienie zostało przyjęte        z wielkim entuzjazmem i 

dostarczyło uczniom wiele radości, a nauczycielom możliwość sprawdzenia się w nowych 

rolach. 

 

Wojewódzki konkurs „PROFORMA” 

 

Nikola Dyrka, Zuzanna Grudzińska, Aleksandra Jabłońska i Sonia Kańtoch to uczennice klasy 

5a, które wzięły udział w  XI edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA MAŁĄ FORMĘ 

TEATRALNĄ O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM „PROFORMA”. Celem 

konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań wyrażających empatię, 
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koleżeństwo, współpracę, dobrą komunikację, pomoc i wrażliwość na potrzeby drugiego 

człowieka oraz wskazywanie korzyści płynących ze zdrowego i aktywnego stylu życia 

wolnego od alkoholu, narkotyków, e-uzależnień, „dopalaczy” i innych substancji 

psychoaktywnych. Dziewczyny pod kierunkiem p. Sylwii Sobczyk wyreżyserowały   i  11 

grudnia w Katowicach zaprezentowały sztukę pt. „W sieci”. W konkursie wzięło udział ponad 

40 zespołów z województwa śląskiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w styczniu.  

  

SPOTKANIE PRZY CHOINCE 
Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły – czas radości i oczekiwania, a także 

wspomnień i wzajemnych życzeń. Ich tradycją są wspólne spotkania przy świątecznym stole, 

dzielenie się opłatkiem i kolędowanie. Tak również jest w naszej szkole.  Świąteczna 

atmosfera na dobre zagościła  w sercach uczniów i nauczycieli. W ostatnim dniu nauki przed 

przerwą świąteczną, jak co roku, już od rana w klasach odbywały się wigilie z wychowawcą, 

następnie cała społeczność szkolna zebrała się na sali gimnastycznej, aby wspólnie zaśpiewać 

kolędy oraz wysłuchać opowieści o tradycjach związanych z Bożym Narodzeniem. W ten 
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przedświąteczny czas, kiedy cały świat przepełnia miłość, dobroć i życzliwość, w sercach 

naszej społeczności szkolnej również zagościł nastrój dobroci, miłości i radości, który 

pozwolił w pełni cieszyć się atmosferą nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 


