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Dzień Drugiego śniadania przygotowała w szkole grupa uczniów z klasy Va oraz VIb pod 

kierunkiem naucz. Karoliny Zioło. Akcja zwróciła uwagę na fakt, że śniadanie jest 

najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i ma ogromne znaczenie dla rozwoju i  prawidłowego 

funkcjonowania organizmu dziecka.   

Za  nami  druga w tym roku szkolnym śródroczna wywiadówka. Jak zwykle towarzyszył jej 

kiermasz świąteczny przygotowany przez nauczycieli: B. Kudelę oraz A. Granatyr-

Spychałę, K. Zioło, B. Skrzypiec oraz p. Joannę Kozik. Obsługę kiermaszu zapewniły 

uczennice klasy VIb – Natalia Palica, Zuzanna Goraus, Ola Jucha oraz Ola Paliczka. 

21 listopada obchodziliśmy po raz pierwszy w naszej szkole Dzień Życzliwości i Przyjaźni. 

Atrakcje związane z tym dniem przygotowała dla wszystkich Agnieszka Tużnik. 

Spotkania z … 

19 listopada odwiedził nas p. Andrzej Pająk z niezwykle kształcącą żywą lekcją przyrody. 

Tym razem był to „Pokaz ptaków”. Jak zwykle uczniowie mogli podziwiać interesujące 

eksponaty, wysłuchać barwnych i żartobliwych opowieści o ptakach. Z pewnością wiele się 

nauczyli o życiu i zwyczajach ptaków. 

Konkursy… 

Uczeń klasy IIb Dominik Chojecki (wych. Agnieszka Tużnik) wziął udział w Konkursie 

Gwarowym w Goczałkowicach i zdobył wyróżnienie III stopnia.  

W klasie IIIb (wych. Beata Skrzypiec) przeprowadzono konkurs Znam lekturę „Dzieci z 

Bullerbyn”. Konkurs wygrała Małgosia Helios. II miejsce zajął Maksymilian Malcharek, a 

III miejsce Kacper Hanslik. Przed nami nowe oferty konkursowe związane ze zbliżającym się 

czasem przedświątecznym. 

Nowości w szkole… 

O placu zabaw, który powstał w ramach rządowego programu RADOSNA SZKOŁA  za wiele 

pisać nie trzeba, bo widać go z daleka w centrum wsi. Jest piękny i kolorowy. Pogoda 

sprzyjała, więc przetestowali go przedszkolacy oraz zespoły klasowe w ramach lekcji wf. Oby 

służył nam jak najdłużej i przynosił wiele radości piaskowskim dzieciom.  

Kolejna nowość w szkole to nowa tablica interaktywna. Tym razem pierwszoklasiści otrzymali 

ten wspaniały sprzęt. Z dumą informujemy, że takie nowoczesne urządzenia, jak tablice 

interaktywne, rzutniki oraz komputery znajdują się już w prawie każdej sali lekcyjnej.  

Wieści z przedszkola… 

W listopadzie rozstrzygnięto jesienny konkurs pt. „Dary z sadu i ogrodu” (org. Edyta 

Czarnecka oraz Aldona Szłapa). Rozdano aż 58 dyplomów dla wszystkich laureatów. Trzeba 

dodać, że w konkursach przedszkolnych wszystkie prace wygrywają, ponieważ każda praca 

jest ważna, piękna, interesująca i warta nagrodzenia. Prace stanowiły również wspaniałą 

jesienną dekorację szatni. Prace dzieci można podziwiać w galerii zdjęć, na stronie 

internetowej ZSP Piasek.   

W grupie Żyrafek odbyła się ważna uroczystość. Było to oficjalne przyjęcie w poczet 

pełnoprawnych przedszkolaków dzieci z najmłodszej grupy, prowadzonej przez nauczycielki: 

Aleksandrę Spendel oraz Tatianę Drzał. Najmłodsza grupa przedszkolna zaprezentowała 

gościom bogaty program artystyczny. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie, po którym 

dyrektor pani Jolanta Rudka pasowała każde dziecko na Przedszkolaka. Na pamiątkę tego 

ważnego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy i Medale Super Przedszkolaka. 

B.Skrzypiec 
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UKRYTE TALENTY 

Spośród mieszkańców Piasku wypłynęła 
na wierzch kolejna perełka ukrytego 
talentu. Jest nią Pani Dorota Ryguła, 
która w zaciszu domowego ogniska 
wykonuje różne okazjonalne wyroby.  
Są to kartki okolicznościowe, świąteczne 
stroiki, haft płaski i richelieu, ozdoby 
okienne oraz urodzinowe. 
Jesteście Państwo zainteresowani jak 
zrobić samodzielnie ciekawą i tanią 
ozdobę zapraszam do Miejsko 
Powiatowej Biblioteki Publicznej Filia w 
Piasku do obejrzenia wystawy. 

Halina Kedzior 

 
„KULEJĄCE ANIOŁY” PROSZĄ O 

WSPARCIE 
Na stronie internetowej: 

www.psouupszczyna.pl  

można zobaczyć teledysk, który 
zrealizowano celem wsparcia 
budowanego z inicjatywy  Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym w 
Pszczynie „Domu Kulejących Aniołów" 

w Piasku. 
Zachęcamy do jego obejrzenia i 
wsparcia budowy! Warto podkreślić, że 
w teledysku udział wzięli podopieczni, 
rodzice i pracownicy Stowarzyszenia. 

Autorem słów i tekstu teledysku 
„Kulejący Anioł” jest Mirosław „Koval” 

Kowalewski. Wśród muzyków możemy 
usłyszeć również naszego mieszkańca 
Grzegorza Wanota 

 

 

Wieści ze szkoły 

Wydarzenia… 

Szóstoklasiści napisali próbny sprawdzian. 

Był to przedsmak prawdziwego sprawdzianu, 

który napiszą w kwietniu. Analiza jego 

wyników dokonana przez naucz. Katarzynę 

Bilek, pozwoli uczniom i nauczycielom na 

wyciągnięcie wniosków, poznanie mocnych i 

słabych stron w zakresie edukacji 

szóstoklasistów, tak, aby w kwietniu wyniki 

były jak najlepsze.  

Odbyły się również  Konkursy 

przedmiotowe. W Wojewódzkim Konkursie 

Przedmiotowym z Języka Polskiego z 

Elementami Historii wzięło udział 18 

uczniów klas VI. Najlepsze wyniki osiągnęli: 

Aleksandra Jucha, Bogumiła Podoba, 

Julia Wagner. W Wojewódzkim Konkursie 

z Matematyki z Elementami Przyrody wzięło 

udział 7 uczniów.  Najlepsze wyniki uzyskali: 

Dawid Chojecki, Maciej Kowol, 

Aleksandra Jucha. Niestety naszym 

uczniom zabrakło punktów, aby 

zakwalifikować się do II etapu. 

Za nami uroczysta akademia z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości 

przygotowana przez naucz. Barbarę 

Szymurę-Trębacz. Oprawę muzyczną 

uroczystości zapewniła Karina Głowacka- 

Bieszczad, podkłady muzyczne Joanna 

Kukla. W słowie poetyckim wystąpili  

uczniowie klasy VIa oraz VIb . Wystąpili też 

uczniowie klas IIIa oraz IIIb, na  fletach 

zagrały uczennice przygotowane przez Annę 

Granatyr-Spychałę w ramach kółka 

fletowego.  

  
 


