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Sobotnimi warsztatami adwentowymi rozpoczęliśmy
wonaszym przedszkolu i szkole czas adwentu.
Przyszły tydzień obfitować będzie w kolejne wyjątkowe
wydarzenia – dość wspomnieć o wtorkowych mikołajkach
ioczwartkowej Mszy Św. z udziałem abp Grzegorza Rysia,
który dokona aktu poświęcenia naszej szkolnej kaplicy.
Zachęcamy Państwa do udziału w tej szczególnej
Eucharystii.
Życzymy Państwu udanego końca tygodnia, a wszystkim
chorowitkom – szybkiego powrotu do zdrowia!
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WĘDROWNICY

U Wędrowników poranny rytuał tego tygodnia obejmuje
wyciąganie zadania na dany dzień z kalendarza adwentowego
– jest nim świetlisty sznur włóczkowych aniołków, z których
każdy skrywa w sobie karteczkę ze specjalnie sformułowanym
tekstem. Podczas tzw. „poranka” palona jest pierwsza świeca
wogrupowym wieńcu adwentowym. Dzieci rozmawiają
zowychowawczynią o adwencie i poznają związane z nim hasła,
takie jak np. „msza roratnia”. W ramach ścieżki edukacyjnej
wprowadzony został temat zwierząt w porze zimowej –
maluszki dowiadują się, w jaki sposób konkretne stworzenia
przygotowują się do zimy i jak się zachowują o tej porze roku,
które z nich zapadają w sen,  a które nie i co oraz gdzie w tym
czasie jedzą. Wędrownicy obmyślili także plan,
byowonadchodzące święto św. Mikołaja obdarować
solenizanta serdecznym prezentem – przygotowywaną
naotęookoliczność piosenką i deklamacją wiersza.



fot. Dominika Boczekfot. Dominika Boczek
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PODRÓŻNICY

Codziennie rano Podróżnicy wysuwają kartkę
zoadwentowej kamieniczki ustawionej na okiennym
parapecie, a wtedy pojawia się w oknie danego domku
żółte pole – zapalone światło. W taki właśnie sposób
maluszki odliczają kolejne dni do świąt Bożego
Narodzenia. Dzieci dowiedziały się w tym tygodniu, czym
jest adwent i zapaliły pierwszą świecę w swoim
adwentowym wieńcu. Usłyszały też, czym są roraty oraz
wykonały tematyczną kolorowankę – już wiedzą, że w tym
specjalnym okresie ornat księdza ma fioletowe
zabarwienie. Niemałą frajdę sprawiły im też urozmaicone
zajęcia z języka angielskiego – oprócz nauki z panią
Agnieszką miały też okazję poznać, jak wyglądają zajęcia
zopanem Arturem. Podczas zajęć z rytmiki Podróżnicy
wzięli udział w szeregu zabaw muzyczno-rytmicznych.

fot. Dominika Boczek
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TROPICIELE

Tropiciele również układali wieniec adwentowy, ale z klocków
Froebla – zadanie to wymagało współpracy i określonej
wiedzy, bo zabawa poprzedzona była rozmową na temat tego,
z jakich elementów składa się ten specjalny wieniec i jakie jest
ich symboliczne znaczenie. Dzieci utrwalają w dalszym ciągu
historyczne bity z ważnymi datami z dziejów Polski. Poznają
także literkę „o”, wymyślając rozmaite wyrazy od niej się
rozpoczynające. Furorę zrobiło też poznane przez nich
ostatnio powiedzenie „bez ciekawości nie ma mądrości” – był
to punkt wyjścia do burzliwych rozmów nt. tego, kto w czym
jest dobry, czym się interesuje, a więc w jakim sektorze
wykaże się w przyszłości swoją mądrością; za przykład niech
posłużą planety i fascynacja kosmosem u jednego z chłopców.
W sali Tropicieli spadł w tym tygodniu także "deszcz
paradygmatów"  – podrzucane piłeczki oznaczone kolejnymi
sylabami  trzeba było zbierać i odkładać do odpowiadających
im pudełeczek.
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Obieżyświaty gościły w ostatnich dniach Tropicieli i część
zajęć odbyli razem. Dzieci integrowały się podczas wspólnego
przygotowywania lampionów adwentowych na okoliczność
Mszy Św. roratniej. Rozwiązywały też wielkoformatową
krzyżówkę, która dotyczyła zagadnień adwentowych,
aohasłem były „rekolekcje” – dzieci odpowiadały na pytania,
czym charakteryzuje się ten wyjątkowy czas w roku, czym
sąorekolekcje, dlaczego ornat jest koloru fioletowego i czemu  
wieniec musi zawierać cztery świece. Obieżyświaty
przygotowały także pięknie zdobiony kalendarz adwentowy,
który rozświetla ich salę. Dzieci wzięły też udział
wotematycznej zabawie – dobrały się w pary i otrzymały
karteczki z sylabami, a na ich odwrocie widniały działania
matematyczne; ten sam wynik tworzył wyraz, a hasła były
adwentowe. Obieżyświaty czytają ponadto lekturę pt. „Psie
troski” T. Justyniarskiego, a dotyczy ona pięknej, choć
trudnej przyjaźni chłopca i psa, który został przez niego
zabrany ze schroniska.
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OBIEŻYŚWIATY

fot. Ewa Kupiec
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KLASA I

Dzieci utworzyły papierowy łańcuch świąteczny, który zdobi teraz
wnęki okienne w ich sali. Powstał też kalendarz adwentowy –
codziennie wskazana osoba otwiera jedną szufladkę
zoudekorowanego  pudełka od zapałek i odczytuje wszystkim
zadanie. Zapałki posłużyły do wykonania kolejnego doświadczenia
dotyczącego ciśnienia turgorowego – należało nadłamać zapałki
ioułożyć w kształt gwiazdy, a następnie powstałą figurę polać
odrobiną wody; okazało się, że woda wypełniła szczeliny
iowyprostowała zapałki. Zajęcia z kodowania wymagały współpracy –
dzieci stworzyły specjalne uchwyty z gumek i sznurka, za pomocą
których w parach przenosiły i układały piętrowo kolorowe kubeczki.
Dzieci poznały także witaminę A i D. Po skończonym obiedzie
wodalszym ciągu odczytują w ramach nagrody ciekawostki dotyczące
żywienia. Wychowawczyni dba o to, żeby podczas śniadania zapalać
świecę w klasowym wieńcu adwentowym. Wprowadzona została litera
„j”, a w celu jej utrwalenia odbył się quiz dotyczący pani Julii –
pytania spisywane musiały być poprawnie, wg konkretnych wskazań,
a jeśli kryteria zostały spełnione, wychowawczyni udzielała
odpowiedzi.
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KLASA IIT

Uczniowie rozpoczęli kolejną ścieżkę poznawczą – zimę
jako porę roku. Przypominali, kiedy się ona  zaczyna, jaka
panuje wtedy pogoda, jak należy się w tej porze roku
ubierać i jaki święta w tym czasie obchodzimy. Wzięli
udział w rozmowach nt. adwentu – omawiali, jak długo
trwa i czym się charakteryzuje ten szczególny okres
woroku. Wprowadzona została na lekcjach języka
polskiego litera „ś”, a na matematyce liczba 17 i w takim
właśnie zakresie odbywało się dodawanie i odejmowanie.
W ramach terapii ręki odbywały się zabawy ruchowe
zomotoryki dużej i wyklejanie obrazu kolorową plasteliną
wgowskazań. Podczas zajęć plastycznych powstał
papierowy łańcuch na choinkę, a w czasie techniki chłopcy
kontynuowali pracę nad swoimi drzewami
genealogicznymi. 



fot. Natalia Kubiak
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KLASA II

Drugoklasiści samodzielnie utworzyli kalendarz adwentowy w formie
choinki z zadaniami ukrytymi w kubeczkach przypominających
bombki – każdego dnia wykonują jedno z nich. Uczniowie
przeprowadzają kolejne eksperymenty – tym razem wrzucali Mentosy
do butli z Coca-colą i obserwowali, co będzie się działo. Przy tej okazji
rozmawiali o dwutlenku węgla i poznali jego oficjalny chemiczny
zapis. Trwają prezentacje w ramach projektu „Człowiek”, które robią
na wszystkich ogromne wrażenie – dzieci dają upust swojej
pomysłowości i imponują starannością wykonania prac! Codziennie
pod bieżącą datą na tablicy zapisywane są dni tygodnia
poofrancusku. Od grudnia wprowadzony został zwyczaj wspólnych
śniadań – co czwartek uczniowie przynosić będą większe porcje,
byodzielić się z innymi, a jednocześnie wyrabiać w sobie otwartość
naonowe smaki. Zaczęły się przygotowania do przedstawienia
wojęzyku angielskim – dzieci są podekscytowane tym ambitnym
planem ioochoczo zadeklarowały chęć udziału.  Wprowadzone zostało
także odczytywanie temperatury na termometrze zewnętrznym –
uczniowie wykonują przy tej okazji obliczenia, np. jaka będzie
temperatura w ciągu dnia, jeśli wiadomo, że w nocy temperatura
wynosiła -2 st. C, a w ciągu dnia wzrosła o 5 st. C.?

fot. Natalia Kubiakfot. Natalia Kubiak
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KLASA III

Kiermasz pierniczkowy coraz bliżej, dlatego trzecioklasiści
rozpoczęli przygotowania na dobre – stworzyli listę przyborów
kuchennych i produktów do przyniesienia, po czym zrobili ciasto,
woktórego wygniataniu minimalnie pomagał wychowawca;
niepostrzeżenie zostały w proces pieczenia wprzęgnięte rozmaite
działania matematyczne, bo  uczniowie przeliczać musieli proporcje
i odmierzać składniki. Udało im się w szkole upiec przygotowane
pierniczki, a na  szczególne uznanie zasługuje ich organizacja
pracy. Bardzo roztropnie rozdzielili zadania – jedni sprzątali, inni
mieszali ciasto, jeszcze kto inny koordynował działania. Podczas
kiermaszu powstaną dwa stanowiska, a oprócz sprzedaży
wypieków szkolnych, każdy będzie mógł przynieść drobiazgi
stworzone przez siebie w domu. Dzieci ćwiczyły ostatnio pisownię
wyrazów z "h" i "ch", a ponadto odmianę rzeczownika w różnych
formach. Rozwiązują też zadania z treścią i czytanie
zeozrozumieniem przy tej okazji – wychowawca formułuje zadania
tak, by były związane z życiem klasy. Podczas lekcji muzyki dzieci
analizowały melodię piosenki "Jingle bells" i próbowały odtworzyć
ją na dzwonkach.
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KLASA V

Piątoklasiści zakończyli prezentowanie wykonanych przez siebie modeli
komórek zwierzęcych i przedstawiali kolejne swoje projekty
matematyczne – były wśród nich m.in.: kołyska Newtona, fraktale, czy
liczby wielokątne. Zajęcia z techniki upłynęły na malowaniu
iodekorowaniu pudełek prezentowych zozeszłego tygodnia. Uczniowie
wykonali także kartki świąteczne. Podczas lekcji hiszpańskiego zrobili
gruntowne powtórzenie materiału, ale tym razem szczególny nacisk
położony był na odmianę czasowników regularnych ionieregularnych.
Dzieci dowiedziały się podczas lekcji historii, jaką funkcję spełniał
starożytny teatr grecki i czym się charakteryzował; ponadto  usłyszały,
jak był on zbudowany iowojaki sposób osiągano w nim niebywałe
akustyczne efekty. Toczyły się też rozmowy dotyczące mitologii Greków
ioRzymian. Lekcje polskiego poświęcone były formantom – przyrostkom,
przedrostkom i wrostkom. Dzieci świetnie poradziły sobie z ćwiczeniami
ze słowotwórstwa, chociaż jest to materiał przewidziany dopiero w klasie
VII. W dzień po meczu polskiej reprezentacji omówiły  fragment biografii
Roberta Lewandowskiego – w ten sposób rozpoczęta została seria
tematów poświęconych autorytetom.

                                               Magdalena Gorący
fot. Karolina Ciszek
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Szkolna kaplica jest już na ukończeniu. Ma ona wezwanie NPM
Królowej Rodzin oraz bł. Carlo Acutisa. Chcielibyśmy przybliżyć
Wam jej elementy. Ambonkę i ołtarz otrzymaliśmy od sióstr
Sacré-Cœur  z Warszawy, a służył kiedyś w kaplicy szkolnej
sióstr w Pobiedziskach. Ołtarz otrzymaliśmy dzięki Marcie
ioPrzemkowi Czumom, rodzicom Gosi z III klasy. Renowacji
ołtarza dokonała Ania Ozaist-Przybyła, mama Szymka
zoIIIoklasy. Obraz ołtarzowy ze sceną Zwiastowowania
namalowała p. Elżbieta Żukowska-Jóźwiak, łódzka artystka.
Obraz jest inspirowany renesansowym Zwiastowaniem Sandro
Botticellego. Figura Maryi, to Matka Boża z Dzieciątkiem  –
Szkaplerzna. Jest to dar jaki otrzymał Jan Paweł II z okazji
jubileuszu wojska w Chile. Figurka była przechowywana przez
ojców Pallotynów na Karczówce w Kielcach. Ojcowie przekazali
ją dla naszej kaplicy, ten dar otrzymaliśmy dzięki Ani i Lechowi
Sekyrom. W kaplicy mamy także nową Drogę Krzyżową oraz
obraz bł. Carlo Acutisa, włoskiego nastolatka beatyfikowanego
kilka lat temu. Drugi obraz przedstawia św. Josemarię Escrivę,
założyciela Opus Dei, którego nauczanie  było inspiracją
doopowstawania szkół edukacji spersonalizowanej. Dziękujemy
dwóm rodzinom za podarowanie i uszycie obrusów
ołtarzowych, a Piotrowi Opali za położenie podłogi
woprezbiterium. Dziękujemy też wielu rodzicom i przyjaciołom
za dokonanie ofiar pieniężnych, dzięki którym zakupiliśmy
tabernakulum i paramenty liturgiczne oraz oświetlenie.
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Kaplica szkolna 

 Marta Wawrzyniak
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