Dyrektor Szkoły
Ewa Krauze-Michalska

Zielona Szkoła Lubiatów 4-6 czerwca 2012
W dniach 04.06.12 – 06.06.12 r. klasy Ib i Ic przebywały na Zielonej
Szkole w Lubiatowie w ośrodku „Haleszka”. Był to pierwszy samodzielny
wyjazd dzieci, bez rodziców. Pierwszoklasiści podczas pobytu poza szkołą,
domem rodzinnym nawiązywali nowe przyjaźnie, nauczyli się samodzielności,
odpowiedzialności za siebie i całą grupę.
Lubiatów to miejsce, gdzie wspaniale łączyliśmy naukę z zabawą i
aktywnym wypoczynkiem. Były zajęcia z lornetkami i lupami, w czasie których
dzieci poznawały życie w lesie, obserwowały pracę mrówek podczas budowy
mrowiska. „Badały” faunę i florę jeziora Sławskiego. Podczas spotkania z
leśnikiem mierzyły objętość drzew, obserwowały poczynania bobrów podczas
budowy tamy oraz oglądały nowo powstałą szkółkę leśną.
Z Lubiatowa dzieci wróciły bardzo zadowolone, bogatsze w wiedzę i
doświadczenie.
W drodze powrotnej planowaliśmy już kolejny wyjazd. Tym razem będą
to góry.
Halina Kulbida-Pietrzak
Wioletta Bas

Festiwal Energii w Weisswasser
25 września 2011 r. odbył się 1 polsko-niemiecki Festiwal Energii w
Weisswasser pod patronatem Burmistrza Miasta Weisswasser Torstena
Plotzscha. Festyn uświetnili uczniowie Szkoły Podstawowej nr1 w Żarach
prezentując tańce i inscenizację w języku niemieckim. Uczniowie niemieccy i
polscy tworzyli wspólnie prace plastyczne o tematyce „Wszyscy oszczędzamy
energię”. Festyn połączony był z konkursami, zabawą, poczęstunkiem i
wspólnym tańcem oraz śpiewem.
Atmosfera festynu udzieliła się wszystkim uczestnikom. Burmistrz miasta
Weisswasser podziękował za przygotowanie stoiska, prezentację i wspólną
zabawę.
Nauczyciele:
p. Marta Durys, p. Grażyna Ćwikła, p. Wioletta Bas
wicedyrektor szkoły Honorata Kryszewska

Głosujemy na Mazury

Mazury cud natury

Międzyklasowy konkurs pierwszaków
Dnia 21.11.2011r. odbył się w naszej szkole miedzyklasowy quiz
przyrodniczo – ekologiczny dla kl. I pod hasłem ,,Las blisko nas”. Każdą klasę
reprezentowała 4-osobowa drużyna. Były do wykonania zadania grupowe i
zadania dla każdego ucznia. Uczniowie rozpoznawali zwierzęta leśne, liście i
owoce wybranych drzew, odgadywali zagadki przyrodnicze, rozwiązywali
łamigłówki dotyczące zachowania się w lesie i odpowiadali na pytania
prowadzącego, stwierdzając, czy to prawda, czy fałsz. Pierwszaki wykazali się
nieprzeciętną wiedzą przyrodniczą i przy tym świetnie się bawili. Gratulacje dla
kl.1a, która wygrała konkurs. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki.
Konkurs przygotowały: p. K. Ardelli, p. M. Majerska, p. E. Witkowska.
K. Ardelli

W schronisku dla zwierząt
W schronisku dla zwierząt. Po raz jedenasty w Szkole Podstawowej nr 1
w Żarach przeprowadzono zbiórkę żywności dla zwierząt ze schroniska w
Kadłubiu. Zebrano 70 kg karmy. Uczniowie z klasy 3c wraz z rodzicami
odwiedzili schronisko, a na ręce pana Bara - kierownika schroniska przekazali
karmę. Uczniowie rozmawiali o zwierzętach, zadawali pytania, a każdy z nich
chciał zaopiekować się pieskiem w domu. Myślę, że po takiej wizycie ktoś
pomyśli o adopcji. Z pozdrowieniami
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska

Festiwal Bajek
21 marca 2012 r. w SP nr1 w Żarach w ramach Dni Otwartych Szkoły
odbył się Festiwal Bajek, Wzięły w nim udział klasy drugie, Konkurs składał się
z dwóch części. W pierwszej uczniowie zaprezentowali się w przygotowanych
przez siebie przedstawieniach: O królewnie Niedbalusi, Czerwony Kapturek,
Bajka o smoku. W drugiej części wybrani uczniowie z poszczególnych klas
odpowiadali na pytania związane z obejrzanymi bajkami. Ponadto uczniowie
przygotowali prace plastyczne przedstawiające sceny z wybranych bajek. Dzieci
przy pomocy wychowawców i rodziców przygotowały stroje, rekwizyty i
dekoracje. Na widowni zaszczyciły nas swoją obecnością dzieci z przedszkola
„Groszki” oraz nasi młodsi koledzy z klasy pierwszej.
Na koniec uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i wyróżnienie w
postaci dyplomu. Nie zapomniano też o słodkich upominkach dla aktorów i
gości. Festiwal przebiegał w bardzo miłej i radosnej atmosferze. Dostarczył
dużo pozytywnych wrażeń zarówno gospodarzom jak i zaproszonym gościom.
Wiesława Półtorak

Dzień otwarty szkoły
Jak co roku w naszej szkole 21 marca 2012 roku zorganizowaliśmy Dzień
Otwarty dla przyszłych pierwszoklasistów i ich rodziców. Nauczyciele
przygotowali ciekawe zajęcia plastyczne, matematyczne, przyrodnicze, ruchowe
i komputerowe. Dzieci chętnie brały udział w zabawach, wykonały piękne prace
plastyczne związane z wiosną, przeprowadzały „małe” doświadczenia i
ćwiczyły naukę języka obcego. Dzieci uczestniczyły w zajęciach
logopedycznych i terapii pedagogicznej. Rodzice mogli zasięgnąć informacji
pedagoga w sprawie dojrzałości szkolnej i przygotowania dziecka do szkoły.
Nauczyciele udzielali porad rodzicom w sprawach dotyczących edukacji dziecka
w szkole. Przygotowane formy pracy z dziećmi cieszyły się ogromnym
powodzeniem nie tylko wśród przedszkolaków, ale i ich rodziców.
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska

Tydzień ekologiczny
W Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach zorganizowano Tydzień
Ekologiczny, który odbył się w dniach od 16 do 20 kwietnia 2012 roku. Każdy
dzień tygodnia przebiegał pod innym hasłem: Dzień Natury - to kolor
zielony, Dzień Słońca - kolor żółty, Dzień Ziemi - kolor brązowy, Dzień
Zdrowia - kolor pomarańczowy, Dzień Ekologa - kolor niebieski. W tych
dniach uczniowie przychodzili ubrani na kolorowo. Klasy pierwsze wykonały
ciekawe plakaty dotyczące ochrony naszego środowiska, klasy drugie napisały
wiersze o lesie, a klasy trzecie wykonały piękne dyplomy ekologa.
Podsumowaniem Tygodnia Ekologicznego był apel, na którym zaprezentowano
wszystkie wykonane prace. Uczniowie zaśpiewali piosenki ekologiczne, były
zagadki oraz ciekawostki przyrodnicze. Wszyscy musimy pamiętać o tym, że:
„Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, wobec tego konieczna jest
edukacja wszystkich w tym zakresie”.
Dziękuję uczniom i nauczycielom za zaangażowanie i aktywny udział.
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska

Sesja Dzień Ziemi 2012
Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klas starszych uczestniczyli w Sesji z
okazji Dnia Ziemi w ośrodku harcerskim w Świbnej. W bieżącym roku
szkolnym przebiegała pod hasłem „Natura 2000”. Uczestnicy szkół żarskich
mieli możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami w zakresie nowej
formy ochrony przyrody. Zajęcia miały charakter warsztatów, których
podsumowaniem był konkurs. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni
symbolicznymi upominkami.
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska

15 maja - Dzień Niezapominajki
Przyjacielu przyrody, koleżanko i kolego!
W tym dniu ubierz coś niebieskiego!

Dn. 15 maja (wtorek) o godz.10.45 nowi członkowie Szkolnego koła Ligi
Ochrony Przyrody z kl. I – III wezmą udział w uroczystym pasowaniu na
przyrodnika.
W programie:
 powitanie nowych członków LOP-u przez panią dyrektor szkoły
 krótka historia Święta Niezapominajki
 piosenka w wykonaniu uczniów z kl.1a pt. ,,Zostań przyjacielem
Ziemi”
 quiz przyrodniczy
 rozpoznawanie łąkowych kwiatów
 egzamin na młodego przyrodnika
 złożenie przyrodniczego przyrzeczenia
 pasowanie nowych członków LOP-u kwiatem niezapominajki
 wręczenie członkowskich legitymacji.
Kazimiera Ardelli

Wycieczka do Parku Mużakowskiego
Dnia 16.10.12 r. wybraliśmy się wraz z kl. 2c i panią wicedyrektor do
Parku Mużakowskiego w Łęknicy i Bad Muskau . Na miejscu Czekał na nas pan
przewodnik Mirek . Gdy doszła do nas pani Marysia ze swoimi podopiecznymi,
wyruszyliśmy na spacer. Po drodze oglądaliśmy przechodząc przez podwójny
most i Nysę Łużycką : metasekwoje, platany, cypryśnik błotny, tulipanowiec,
cisy i kasztanowiec drobno-kwiatowy. Podziwialiśmy też rozłożysty buk
płaczący. Wszystkie te okazy zostały sprowadzone z całego świata przez
ówczesnego księcia Hermana Püklera. Wycieczka zakończyła się ogniskiem i
jazdą bryczką. Zadowoleni wróciliśmy do Żar.
Uczniowie klasy 2b

„Akademia moczykija” - pierwsze spotkanie
W dniu 26.09.12 r. odbyło się pierwsze spotkanie „Akademii moczykija”
z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach. Zostaliśmy mile zaskoczeni
wysoką frekwencją, w spotkaniu wzięło udział 5 dziewcząt i 21 chłopców z klas
2-6. Obecnych było także dziesięcioro rodziców.
To pierwsze zajęcia z dziećmi. Opowiedzieliśmy im, o czym będą się
uczyć, a następnie odpowiedzieliśmy słuchaczom na ich pytania. Spotkanie
rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem. Pod koniec każdy uczestnik otrzymał
„Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW” oraz pierwszą kartę z prezentacją
ryby, którą poznają bliżej na następnych zajęciach - będzie nią szczupak.
Spotkanie było również lekcją dla prowadzących. Dopatrzyliśmy się w
swojej pracy pewnych niedociągnięć organizacyjnych, ale dzięki temu wiemy,
co poprawić podczas kolejnych zajęć, aby były ciekawsze i bardziej zajmujące
dla
uczestników.
Pierwsze spotkanie prowadzili: Adam Zakrzewski (instruktor), Piotr Drzus
(instruktor), Bronisław Galowski (opiekun) oraz Zbigniew Dudek (Prezes koła
PZW nr 3 w Żarach).
Piotr Drzus

Wystawa ekologiczna
Szkoła Podstawowa nr1 im. Fryderyka Chopina w Żarach od wielu lat
prowadzi działania ekologiczne. Bierzemy udział w akcjach ogólnopolskich, ale
także jesteśmy organizatorami różnych konkursów, imprez i działań
ekologicznych na terenie naszego miasta i okolic. Uczestniczyliśmy w
programie: zdrowa woda, oszczędzamy energię, zdrowe powietrze, segregacja
śmieci, kolorowe podwórka. Zbieramy makulaturę i baterie. Nauczyciele
realizują innowacje ekologiczne, wyjeżdżają na zielone szkoły, organizują
ciekawe lekcje w terenie np. w Zielonym lesie, Jeziorach Wysokich, Parkach
Narodowych. Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczą we wszystkich
działaniach ekologicznych włączając w to rodziców, którzy stali się
współtwórcami procesu edukacyjnego. Wspólnie z dziećmi wykonują prace
plastyczne, prezentując je na forum szkoły.
Nasze wieloletnie działania przyczyniły się także do powstania stacji
badania zanieczyszczenia powietrza, która została uroczyście otwarta 21
września 2012 roku na posesji naszej szkoły. W związku z tym
przygotowaliśmy ciekawą i zarazem edukacyjną wystawę ekologiczną,
pokazującą osiągnięcia szkoły w dziedzinie ekologii. Wystawa cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. Pan minister ochrony środowiska, Stanisław
Gawłowski zwrócił szczególną uwagę na szerokie działania w tym zakresie.
Każdy uczestnik wystawy został poczęstowany owocami. Nasze działania
ekologiczne zostały docenione, otrzymaliśmy następujące wyróżnienia:
„Zielony Certyfikat”.
„Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie”.
W szkole działa prężnie Liga Ochrony Przyrody, która prowadzi szeroką
działalność przyrodniczą na terenie Żar i okolic.
Działalność ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 1 rozwija wśród
uczniów samodzielność, aktywność i pozwala żyć w zgodzie z naturą.
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska

„Sprzątanie świata” – Polska 2012
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żarach uczestniczyła w akcji „sprzątanie
świata”. Uczniowie klas I - III sprzątali teren wokół szkoły, a klasy IV - VI na
placu zabaw i w pobliskim parku. Nazbieraliśmy mnóstwo worków, a to znaczy,
że nie dbamy o naszą planetę. Musimy pamiętać o zachowaniu czystości zawsze
i wszędzie. Jeśli śmieci będzie mniej to Nasza Ziemia pozostanie czysta i
zdrowa!
Społeczność uczniowska

„Jedzmy zdrowo-kolorowo”- impreza prozdrowotna
Dnia 8 listopada 2012 r., w ramach edukacji
prozdrowotnej, w świetlicy szkolnej zorganizowano
imprezę pod hasłem „Jedzmy zdrowo - kolorowo”,
mającą na celu propagowanie zdrowego odżywiania się.
Uczniowie klas II obejrzeli przedstawienie teatralne
pt. „Witaminki, witaminki…”, które poszerzyło wiedzę
dzieci na temat wartości odżywczych owoców i warzyw
oraz zapoznało z ich pisownią. Dotyczyła ona głównie
nazw z literą „u”. Ortograficzne żarty i zagadki oraz „apetyczna” ekspozycja
owoców i warzyw nadały inscenizacji wesołego charakteru. W przedstawieniu
brały udział dzieci
uczęszczające
na
zajęcia
teatralne.
Oprócz tego uczniowie układali i czytali hasła propagujące zdrowy styl życia i
zdrowe odżywianie się, rozwiązywały zagadki oraz tworzyły piramidę
zdrowego żywienia. Wiadomości na ten temat zawierała, wcześniej
przygotowana, wystawa ustawiona w holu szkoły.
Dbanie o zdrowie to nie tylko zdrowe odżywianie, ale
także aktywność fizyczna. W związku z tym, podczas
wspólnej zabawy, dzieci miały okazję do gimnastyki przy
muzyce. Właśnie ten punkt imprezy spodobał im się
najbardziej.
Mamy nadzieję, że propagowanie zdrowego stylu życia
poprzez zabawę, to najlepszy sposób na utrwalenie
prawidłowych nawyków na przyszłość.
Małgorzata Łukowska
Jolanta Koch
Andrzej Woźniak

Sportowe zmagania
W dniu 15 listopada 2012 roku w ramach „Dni Otwartych”
zorganizowaliśmy zajęcia i zabawy sportowe. Udział wzięli uczniowie klas I i
grupa dzieci z Miejskiego Przedszkola nr7 w Żarach. Konkurencje sportowe
przygotowali nauczyciele-wychowawcy klas pierwszych. Były to: bieg przez
plotki, skoki z piłeczką, wyścigi rzędów, zabawa w rymy, układanie z figur
geometrycznych ciekawych budowli. Wszystkie przeprowadzone konkurencje
cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci i uczestników spotkania tj.
ich rodziców. Na koniec „olimpijskich zmagań” każde dziecko otrzymało
nagrodę, a pamiątką jest wspólne zdjęcie.
Dziękuję wychowawcom klas pierwszych za przygotowanie imprezy
sportowej, dzieciom z przedszkola za aktywny udział i rodzicom za wspaniały
doping.
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska

Nasze akcje ekologiczne

Wycinki prasowe

Opracowanie:
Wicedyrektor Szkoły
Honorata Kryszewska
Nauczyciel informatyki
Cezary Sułkowski

