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POWITANIE JESIENI 

 

 

Jeśli witać jesień, to koniecznie w lesie. 

Na powitanie jesieni uczniowie klasy IIa wybrali się do Nadleśnictwa w Srokowie... 
 

Brali udział w bardzo ciekawej lekcji dydaktycznej, przechadzając się alejkami szkółki 

leśnej. Dowiedzieli się na temat roli lasu w życiu człowieka, przypomnieli, jakie zwierzęta      

i rośliny występują na terenie tutejszych lasów. Po takiej lekcji przyszedł czas na upragniony 

spacer po lesie. Ogromne wrażenie na dzieciach wywarł olbrzymi las, niesamowite bogactwo 

roślinności, zapach świeżego powietrza, świergot ptaków. Dzieci wzbogaciły swoją wiedzę     

o nowe doświadczenia, dostrzegły różnicę temperatur w lesie i na odkrytej przestrzeni, po-

równały siłę wiatru w lesie i na polu, sprawdziły wilgotność podłoża leśnego, poznały war-

stwy lasu. Dla niektórych było to wielkie odkrycie. 

Po wyczerpującym spacerze przyszedł czas na pieczenie kiełbasek, które wyjątkowo 

wszystkim bardzo smakowały. 

Agnieszka Dziemiańczyk 

 

 



JESIENNY KONCERT MUZYCZNY 

 
 

 

Od kilku lat w naszej szkole organizowane są audycje muzyczne. Proponowane zaję-

cia to swoiste lekcje muzyki prowadzone przez doświadczonych artystów. 

Koncerty podzielone są na dwie grupy: dla dzieci młodszych (kl. I-III) i dla uczniów klas IV-

VI. Cały cykl audycji obejmuje 8 spotkań. 

01.10.2012r. uczniowie klas I-III wysłuchali audycji pt. „GRAJĄCA FAJKA”. Spo-

tkanie cieszyło się zainteresowaniem młodszej publiczności. Dzieci miały okazję poznać in-

strumenty muzyczne, sprawdzić się w roli słuchaczy, zadebiutować jako aktorzy oraz nauczyć 

się właściwych zachowań podczas koncertów. 

Beata Borowska 

 

 



WIZYTA W STRAŻY GRANICZNEJ 

 
 

W dniu 4.10.2012 uczniowie klasy III d 

wraz z wychowawczynią skorzystali z zaproszenia  

Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na Dni Otwarte. 
 

    Dzieci miały okazję obejrzeć prezentację multimedialną o roli i znaczeniu Straży Gra-

nicznej, odwiedzić strzelnicę i zobaczyć sprzęt do ćwiczeń strzelniczych. Otrzymały specjal-

nie na ten dzień wydrukowane paszporty i przeszły symboliczną odprawę graniczną. Znalazły 

się też we wnętrzu samolotu, w którym funkcjonariusze przechodzą specjalistyczne ćwicze-

nia. Obejrzały pokaz sprzętu, samochodów, broni i innego wyposażenia. Bardzo mili funkcjo-

nariusze cierpliwie odpowiadali na wszystkie pytania. Już dziś znalazło się wielu chętnych, 

którzy chcieliby podjąć tu pracę - może czasami niebezpieczną, ale na pewno ciekawą i emo-

cjonującą. 

    Dziękujemy pani Urszuli Kocięckiej - mamie Kubusia za zaproszenie. 

Dorota Szakiel 

 

      
 

 



DNI PAMIĘCI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO  

I JANA PAWŁA II 
     

 
 

Jak co roku uczniowie  z dyrekcją, nauczycielami i sztandarem szkoły 

złożyli hołd tym wybitnym Polakom. 

 

     Dnia 5. 10. 2012 roku grupa uczniów z opiekunami przebywała w Stoczku Warmińskim, 

gdzie zwiedzała pomieszczenia, w których więziony był Prymas Tysiąclecia. Uczniowie mieli 

możliwość pospacerować po ogrodach wokół klasztoru, uczestniczyli w uroczystej mszy 

świętej pod przewodnictwem biskupa Jacka Jezierskiego. Wieczorem z lampionami przeszli 

do Kalwarii Prymasa i po poczęstunku wieczorem wrócili do domów. 

  

  

      

Drugi dzień obchodów - uroczystości na Lotnisku Kętrzyn - Wilamowo. Po apelu poległych  

i złożeniu kwiatów pod pomnikami przybyli na uroczystość uczestniczyli w liturgii słowa. 

Po oficjalnych uroczystościach wszyscy mogli skorzystać z oferty kulinarnej kuchni wojsko-

wej i pooglądać samoloty stojące na płycie lotniska. 

http://www.stoczek.pl/pLaI2lwGv

