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„TO BYŁO”: WYDARZENIA – RELACJE -  ROZSTRZTGNIĘCIA KONKURSÓW 

W miesiącu październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w obchodach kilku ciekawych wydarzeń oto 

one: 

 7.10.22 - Dzień Chłopaka – dyskoteka połączona z plebiscytem na najsympatyczniejszego kolegę – 

Mistera szkoły oraz najlepszego tancerza; 

 7.10.22 - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – obchody organizowane przez zespół 

matematyczny – panią Annę Bartosz - konkurs na Mistrza Tabliczki Mnożenia, karty pracy 

utrwalające znajomość tabliczki mnożenia; 
 10.10.22 - Dbam o zęby – zajęcia zakresu profilaktyki i edukacji prozdrowotnej – szczotkowanie 

zębów, redagowanie zasad dbania o higienę jamy ustnej, zagadki; 

 11.10.22 – Światowy Dzień Drzewa – zajęcia organizowane w ramach innowacji „Ciekawi Świata” 

-  prezentacja „Dzień Drzewa”, przygotowanie zielników klasowych oraz wystawa fotografii        

„Ja i moje ulubione drzewa” oraz „Klasowe drzewo przyjaźni”; 

 13.10.22 - Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – szkolny koncert życzeń dla 

pracowników placówki; 

 13.10.22 – Pasowanie na ucznia – uroczystość dla uczniów klas pierwszych i ich rodziców 

organizowana przez zespół edukacji wczesnoszkolnej; 

 26.10.22 – Światowy Dzień Origami - obchody organizowane przez pana Tomka C.                       

w ramach innowacji „Origami – sztuka dla wszystkich” – „Kolorowa jesień” – prezentacja, 

wykonanie liści jesiennych, wystawa prac dzieci; 

 31.10.22 – Światowy Dzień Miast – zajęcia organizowane w ramach innowacji  „Ciekawi Świata” 

– gra terenowa, wykonanie makiety miasta, prezentacja multimedialna „Moje miasto Będzin”. 

 

KONKURSY: 
 „Szkolny Order Uśmiechu” – konkurs plastyczny - zespół innowacji „Ciekawi świata”. 

 „Konkurs na Mistrza Tabliczki Mnożenia” – konkurs matematyczny - zespół matematyczny. 

 „Namaluj słowo” - konkurs literacko – plastyczny - zespół humanistyczny. 

 „Zamek Będziński” – konkurs plastyczny – Samorząd Uczniowski. 

 

WYCIECZKI: 
 Wycieczka do Przybynowa – gospodarstwo agroturystyczne „Pod skałą” – uczniowie zwiedzali 

minizoo, jechali kolejką, brali udział w lekcji przybliżającej tematykę życia na wsi i warsztatach 

edukacyjnych „Skąd się bierze mleko?”, w tradycyjnych maselnicach robili masło i degustowali 

wiejskie produkty. 

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW: 
 18.10.22  –  wtorek  - „Rozwój komunikacji i mowy- AAC” oraz „Alternatywne i wspomagające 

sposoby komunikacji w praktyce terapeutycznej” – z okazji miesiąca AAC rodzice dzieci 

przedszkolnych wzięli udział w warsztatach przybliżających możliwości komunikacyjne dzieci                     

z trudnościami w komunikacji werbalnej. 

Podczas warsztatów przybliżona została tematyka komunikacji wspomagającej i alternatywnej. 

Przedstawiono dostępne w naszej placówce rodzaje symboli graficznych, sposób doboru sposobu 

komunikacji dla konkretnego dziecka oraz w ramach „dobrych praktyk” – podzielono się doświadczeniem                

i zaprezentowano filmy z zajęć podczas, których uczniowie używają tablic komunikacyjnych, 

komunikatorów i tabletów. 
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KĄCIK SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Dnia 7 października br. odbyła się długo wyczekiwana dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka 

oraz wybory Mistera Szkoły. Wszyscy świetnie się bawili. Misterem został Yuriy P., 

natomiast najlepszym tancerzem został Sebastian S.                                                                                          

Zorganizowane zostaną również warsztaty plastyczne dla uczniów SPDP z okazji 11- go 

Listopada – „Serce dla Polski” natomiast w ramach cyklu „Będzin nasza mała Ojczyzna”  

– przedstawiona będzie prezentacja multimedialna oraz rozstrzygnięcie konkursu na 

„ZAMEK BĘDZIŃSKI” i wystawa prac. Samorząd  Uczniowski  zaprasza również 

wszystkich uczniów na Andrzejkową Zabawę – bliższe informacje w połowie listopada. 

W piątek 28 października 2022r. została zakończona AKCJA ZBIERANIA 

KASZTANÓW  I  ŻOŁĘDZI w naszym Ośrodku. Zebrano razem 52 kg kasztanów                        

i żołędzi (szacunkowo – 3750 sztuk). Dary jesieni zostały przekazane podopiecznym MINI 

ZOO w Kazimierzu Górniczym.  

Serdecznie dziękujemy z udział w akcji  

Opiekunowie SU 

CO NAS CZEKA W LISTOPADZIE - KONKURSY – WYDARZENIA 

Szkoła Podstawowa: 

 14.11.22 – Dzień Seniora/prezentacja multimedialna, wykonanie laurek dla seniorów 

z Domu Seniora;  

 21.11.22 – Światowy Dzień Telewizji – prezentacja multimedialna, nagranie filmiku 

wg własnego pomysłu – przeprowadzenie wywiadu.  

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:  

 Wyjście do  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie – lekcja 

biblioteczna; 

 Wycieczka do FUNZEUM w Gliwicach (termin przeniesiony z października);  

 Wyłonienie mistrza w grze stolikowej „Kółko i krzyżyk” – I etap klasowy; 

 Udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych przez SU, pt.: „Serce dla 

Polski”.  

 

KONKURSY: 

 „Zamek Będziński” – „Będzin moja mała Ojczyzna” – Samorząd Uczniowski. 

Dla nauczycieli i rodziców: 

 8 listopada 2022r. w godz. 15.00-17.00   – impreza szkolna z udziałem rodziców  - 

„Jesienne inspiracje” – w programie warsztaty rękodzielnicze - szycie dyni, zajęcia 

plastyczne „Jesienne stworki”, zabawy integracyjne i muzyczno – ruchowe, magiczny 

dywan i chusta animacyjna oraz poczęstunek.   
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WYWIADY Z PASJĄ - Z CYKLU „POZNAJ PRACOWNIKÓW NASZEJ SZKOŁY” 

Szkolni dziennikarze  - „Nauczyciel z pasją” 

W dniu 24 października 2022 r. uczniowie Natalia, Eryk, Andrzej, Patryk i Wiktor 

przeprowadzili wywiad z Panem Andrzejem Kotłowskim na temat „Wędkarstwa”. 

Moje hobby- „Wędkarstwo” 

Patryk: Jakie ryby Pan łowi? 

Pan Dyrektor:  Lubię łowić ryby drapieżne takie jak szczupaki, sandacze, okonie. Ale także 

łowię karpie, leszcze, płocie. Czasami uda się złowić węgorza. 

Wiktor: Czy wszystkie ryby można  łowić? 

Pan Dyrektor: Można łowić ryby, które mają odpowiednie wymiary. Wszystkie gatunki ryb 

mają określone wymiary od których wolno je łapać. Jeśli ryba jest mniejsza to każdy 

wędkarz taką rybę wypuści z powrotem do rzeki, jeziora lub stawu, np.: karpie można łowić 

tylko takie, które mają więcej niż 35 cm,  szczupak musi mieć 50 cm. 

Natalia: Ile i jakie ma Pan wędki ? 

Pan Dyrektor: Moja najdłuższa wędka ma 5,2 m a najkrótsza 2,2 m. Ta krótka wędka 

wymaga chodzenia wokół zalewu czy jeziora i trzeba ciągle wędkę zarzucać. A długą wędką 

można łowić  w jednym miejscu. Można wtedy siedzieć               

i np.: czytać książkę, medytować, odpoczywać. 

Patryk: Jaką największą rybę Pan złapał? 

Pan Dyrektor: Największa ryba jaką złapałem miała 72 cm 

długości - to był szczupak. Złowiłem go na Pogorii 1                  

w Dąbrowie  Górniczej. Było bardzo trudno  go wydostać              

z wody. Walczyłem  z nim 25 minut. 

Wiktor: Gdzie Pan łowi ryby? I na co? 

Pan Dyrektor: Łowię na Pogorii w Dąbrowie Górniczej, 

Przeczycach, Zalewie Rybnickim, gdzie można złowić duże 

ryby np.: sumy. Łowię w Wiśle pod Krakowem tam łapię 

leszcze. W jeziorze, zalewie łowię na kukurydzę i na robaki. 

Natalia: O której Pan wyjeżdża na łowienie ryb? 

Pan Dyrektor:  Ryby najlepiej łowić wczesnym rankiem. Wyjeżdżam czasami o 2-3 w nocy. 

Bo łowimy tak do godziny 8.00. Przed łowieniem trzeba przygotować łowisko. Aby łowić 

ryby trzeba mieć pozwolenie, znać regulaminy łowienia – np.: w jakich okresach można 

łowić poszczególne ryby. Trzeba mieć odpowiedni sprzęt - wędkę, siatkę na ryby oraz 

odpowiedni strój - kalosze, kamizelkę z dużą ilością kieszeni. 

Wiktor: Ile ma Pan wędek i ile lat  łowi Pan ryby? I kiedy można łowić suma? 

Pan Dyrektor: Łowię ryby już 21 lat. Od 2001 roku. A mam 11 wędek. Suma możemy 

łowić od czerwca, a karpie cały rok. Karpie mogą ważyć nawet 25 kg. 

 

Dziękujemy za wywiad. 

 

Zadania dla chętnych:  Zachęcamy do zdobywania punktów za wykonanie zadań 

związanych z wywiadami.                                                                                                           

1. Wyszukaj w Internecie jakie ryby drapieżne żyją w Morzu Bałtyckim.                                                                
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CIEKAWOSTKI  - ŁAMIGŁÓWKI - KRZYŻÓWKI  

 

Sześć mróweczek się spotkało.  

I tak sobie rozmawiało. (Policz mrówki – policz do sześciu) 

 1      2      3            

 4      5      6 
Pierwsza mówi głośno A  

Potem śmieje się A A (Wskaż literę A w zdaniu) 

W NASZEJ SZKOLE UCZY SIĘ DUŻO DZIECI. 

 

Druga  płacze  E E E  

Czemu jest jej bardzo źle. (Zastanów się dlaczego mrówka może płakać) 

 

Trzecia ćwiczy Y  Y  Y  

Poćwicz z tą mróweczką TY. (znajdź literę Y  oraz wykonaj „musztrę” języka – na raz – 

język na brodę, na dwa – język do góry, na trzy – język do lewego kącika ust, na cztery do 

prawego - Powodzenia) 

 

A  U  Y  O   U  Y  I  A  

E  Y   E  Y  A  U  O   
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Czwarta I I cicho śpiewa 

Dla kwiatuszka i dla drzewa. (Pokaż jak wąchamy kwiatki) 

 

Piąta leci samolotem UUU 

Do Będzina i z powrotem.  (Zgadnij, która mrówka  mówi U) 

                                                    

 

Szósta mówi  O O O  

Ile razem mrówek szło. 

 

SZKOLNY KALENDARZ URODZIN 

W tym miesiącu swoje urodziny obchodzą: 

Oliwier F., Szymon M., Mateusz W., Klaudia S., Mateusz B., Kacper S., Samanta B.. 

Wszystkim jubilatkom i jubilatom składamy najserdeczniejsze 

życzenia, spełnienia marzeń i dużej porcji uśmiechu  

na co dzień. 
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 „RYSUJ Z TOMKIEM” – PORTRETY OSÓB ZNANYCH I NIEZNANYCH 

ZGADNIJ „KTO TO JEST?” 

 

 

 

 

 

Wpisz odpowiedź: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Karteczkę z odpowiedzią oraz swoim imieniem i nazwiskiem proszę podać                        

Pani Katarzynie Kubanek. Wśród uczniów wytrwale i prawidłowo rozwiązujących zagadki 

rozlosujemy w czerwcu nagrody. 
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SZKOLNY KĄCIK KULINARNY 

PANI ANIA GOTUJE 

PLACUSZKI NA JOGURCIE 

Składniki:  

 250 ml jogurtu naturalnego, 

 1 1/3 szklanki mąki pszennej, 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 

 2 łyżki cukru pudru, 

 ½ łyżki cukru waniliowego, 

 2 jaja, 

 1 jabłko. 

Czas przygotowania: 10 minut 

Czas smażenia: 25 minut 

PAMIĘTAJ: Umyj ręce przed pracą!!! 

Wykonanie: 

Do miski wlać jogurt i wbić jajka (temperatura pokojowa) wymieszać i dodać olej. Do 

drugiej miski wsypać mąkę, proszek do pieczenia, cukier waniliowy – wymieszać i wsypać 

do miski z jogurtem. Wszystko połączyć w jedną masę. Jabłko umyć, obrać i pokroić na 

ćwiartki a następnie na cieniutkie plasterki. Dodać do ciasta i wymieszać. Rozgrzać patelnię 

z niewielką ilością oleju. Smażyć placuszki – wielkość wg uznania. Usmażone placuszki 

posypać cukrem pudrem.  

SMACZNEGO!!! 
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KĄCIK PRZEDSZKOLAKA 

Co się wydarzyło w naszym przedszkolu: 

 „Eko - przedszkolak” - W ramach innowacji przedszkolaki 

posadziły drzewko  - w obecności przedstawiciela sektora ekologii 

Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach; 

 „Zdrowy Przedszkolaczek” - Panie Pielęgniarki opowiedziały nam 

jak dbać o higienę  i zdrowie; 

 Pasowanie na Przedszkolaka; 

 

LOGOPEDA POLECA 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK MIESIĄCE M AAC 
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 PAPIER 

METALE I 

TWORZYWA 

SZTUCZNE 

SZKŁO 

ODPADY  

BIODEGRADOWALNE 

ODPADY 

ZMIESZANE 

CIEKAWOSTKI 

EKOPRZEDSZKOLAKA 

Od września w Naszym Przedszkolu wprowadzona 

została Innowacja „Ekoprzedszkolak”. 

Celem Innowacji jest szerzenie  wiedzy wsród 

przedszkolaków na temat ekologii. 

We wrześniu w ramach innowacji dzieci rozpoczęły 

cykl zajęć w Zespole Parków Krajobrazowych            

w Będzinie. Tematyka pierwszych zajęć dotyczyła 

segregacji śmieci. 

W październiku na terenie Ośrodka posadziliśmy  

drzewko. 
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„CUDA – WIANKI - NIESPODZIANKI”  CZYLI  PANI OLA POLECA  

„ZRÓB TO SAM” 

Młodzi i kreatywni, zapraszam Was do wykonania pracy: „Kwiat dla Polski”. 

Zapraszam wszystkich uczniów do wykonania kwiatka w barwach narodowych z okazji 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości.                                                                                    

Materiały i przybory: 

 kartka z bloku technicznego w kolorze białym, 

 kartka z bloku technicznego w kolorze czerwonym, 

 patyczek, 

 nożyczki, klej, ołówek. 

Przed rozpoczęciem pracy przygotuj stanowisko pracy: podkładkę do klejenia, wszystkie 

przybory i materiały. 

1. Odrysuj od szablonu 3 serca w kolorze czerwonym i 3 serca w kolorze białym. 

2. Wytnij serca po linii. Jeśli nie potrafisz samodzielnie wyciąć serc, poproś nauczyciela. 

3. Odrysuj od szablonu i wytnij dwa kółka w kolorze białym i czerwonym. 

4. Ułóż serca naprzemiennie w wyznaczonym rytmie (biały, czerwony, biały, czerwony, 

biały, czerwony). 

5. Ułóż kwiat wg wzoru. 

6. Przyklej kolejno płatki. 

7. Zamocuj na środku łodygę (patyczek), przyklejając z prawej i lewej strony na środku 

kółeczka. 

8. Posprzątaj stanowisko pracy. 

9. Przyjdź na akademię szkolną z okazji 11-go Listopada z pięknym kwiatem. 

Miłej pracy  - Pani Ola 

                             

 


