
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 2 listopad – grudzień 2016 

 
Cena 1 zł 

 

Gazetka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krasnem 
www.krasne.edu.pl  

W numerze : 
 

 W świątecznym nastroju 

 Wywiad numeru 

 Spacer po pięknym Lwowie 

 Wiemy, co zwiedzamy 

 Otrzęsiny klas pierwszych 

 „Co w szkole piszczy?” 

 Mikołajki 

 

 

W tym dniu radosnym, 
oczekiwanym, 

gdzie gasną spory, goją się rany 
życzymy Wam zdrowia, miłości, 

niech mały Jezus w sercach zagości, 
szczerości duszy, zapachu ciasta, 

przyjaźni, która jak miłość 
wzrasta, 

kochanej twarzy, co rano budzi, 
i wokół pełno życzliwych ludzi. 

 
Dyrekcja  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Krasnem 

CHLEB MIŁOŚCI 
 (fragment) 

A gdy zabłyśnie gwiazda 
W błękitnej dalekości. 
Będziemy z sobą dzielić 
Opłatek - chleb Miłości. 

Oto już cud się spełnia, 
Już biją w niebo dzwony. 
O witajże nam, Jezu, 
W Betlejem narodzony. 

Ty, któryś jest Miłością 
i Sercem tego świata, 
Zagarnij serca nasze 
I w imię Swoje zbrataj. 

Niechaj zamilkną swary, 
Zawiści, ludzkie złości, 
Noc święta, wigilijna... 
Dzielmy - CHLEB MIŁOŚCI. 
 

Halina Golczowa 
 

 

 

 

 
Prace naszych uczniów wykonane na 

kiermasz ozdób choinkowych. 

 
 

 

http://www.clipartkid.com/google-christmas-tree-clipart-qUQbUK-clipart/
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Wywiad z Anastazją Rejman uczennicą kl. 6a  
 

1. Słyszeliśmy o Twoich osiągnięciach. Proszę zaprezentuj nam swoje 

najważniejsze sukcesy.  

Ostatnio zajęłam trzecie miejsce w konkursie j. angielskiego Let's Play English, 

organizowanym przez British School oraz dostałam się do etapu rejonowego 

konkursu języka angielskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty 

w Rzeszowie. W 2014r.  i 2016r. zajęłam pierwsze miejsce w Wojewódzkim 

Konkursie Piosenki Obcojęzycznej. Piosenki wykonywane były po angielsku. 

2. Jakie były Twoje pierwsze kontakty z językiem angielskim ? 

Od kiedy pamiętam, ponieważ mam rodzinę w USA i często ich odwiedzamy, 

a oni nas w Polsce. Już mając zaledwie 6 miesięcy, byłam w Nowym Jorku. 

3. W jaki sposób doskonalisz swoją znajomość języka angielskiego ? 

Dużo śpiewam po angielsku. Gdy nie rozumiem jakichś słów, zaraz szukam w słowniku i tłumaczę sobie 

tekst. Chodzę na lekcje języka angielskiego i na konwersacje z native speaker’em. Rozmawiam w języku 

angielskim z kuzynostwem. Oglądam programy w tym języku. 

4. Rady dla innych, jak uczyć się języków obcych ? 

Tłumaczyć teksty, wtedy dużo zapamiętuje się słówek. Oglądać filmy i słuchać piosenek  po angielsku, 

ćwiczyć gramatykę. 

5. Wiemy też, że pięknie śpiewasz. Od kiedy zaczęłaś śpiewać ? Jaki jest twój ulubiony gatunek 

muzyki ? 

Jak byłam mała, to dostałam swój pierwszy mikrofon zabawkowy i udawałam że jestem piosenkarką 

i chyba od tego się zaczęło. Moim ulubionym gatunkiem muzyki jest muzyka pop, ale słucham prawie 

wszystkiego. Niedługo wybieram się z mamą, na koncert do Filharmonii na „Stare Dobre Małżeństwo”. 

Bardzo chciałam iść na ten koncert, bo podobają mi się ich piosenki. Słuchałam na YouTube i zakochałam 

się w ich muzyce. 

6. Jakie inne przedmioty szkolne lubisz ? 

Lubię wszystkie przedmioty, ale najbardziej muzykę, j. angielski i wf. 

7. Jak spędzasz wolny czas ? 

Mam mało czasu wolnego, ale jeśli go mam, to wtedy czytam, gram na komputerze, chodzę na zajęcia 

plastyczne i muzyczne  do Gminnego Ośrodka Kultury. 

8. Czy masz jakieś inne pasje i zainteresowania ? 

Bardzo lubię rysować, malować, robótki ręczne i oczywiście śpiewać. 

9. Jakie jest Twoje największe marzenie ? 

Mam ich kilka: Chciałabym się uczyć w szkole w USA;  zostać znaną piosenkarką; zaśpiewać kiedyś 

w musicalu „Metro” i ostatnie marzenie to pojechać na koncert Katy Perry. 

Dziękujemy za rozmowę.           Redakcja 
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Spacer po pięknym Lwowie  
 

 14 października odbyła 

się wycieczka do Lwowa. 

Pojechali na nią chętni 

uczniowie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Krasnem 

wraz z opiekunami oraz dzieci 

z zaprzyjaźnionego Zespołu 

Szkół z Rzeszowa – Słociny. 

O godz. 5.30 uczestnicy 

wycieczki zebrali się na 

parkingu koło kościoła 

w Krasnem i po sprawdzeniu 

stanu technicznego autokaru 

przez policję wyruszyliśmy do Słociny po resztę grupy. 

 Droga do przejścia granicznego w Korczowej nie dłużyła się nam, bo w autokarze panowała 

wesoła atmosfera. Około 8.30 przeszliśmy odprawę paszportową. Zanim dojechaliśmy do Lwowa, 

zdążyliśmy się zaprzyjaźnić z nowo poznanymi koleżankami i kolegami ze Słociny. 

 O godz. 10.30 rozpoczęło się zwiedzanie miasta. Po Lwowie oprowadzała nas bardzo 

sympatyczna pani przewodniczka. Najpierw zwiedziliśmy Archikatedralny Sobór św. Jura, skąd 

udaliśmy się na Cmentarz Łyczakowski. Tam odwiedziliśmy groby wielu wybitnych Polaków, m.in. 

Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej, Władysława Bełzy i Artura Grottgera, a później zapaliliśmy 

znicze na pobliskim Cmentarzu Orląt Lwowskich, by tak uczcić pamięć młodych obrońców polskiego 

Lwowa z lat 1918 – 1920. 

 Na godz. 15.00 mieliśmy zaplanowany obiad w restauracji „Premiera Lwowska”. Na pierwsze 

danie mogliśmy sobie wybrać barszcz ukraiński lub rosół, a na drugie danie mieliśmy pyszne mięso 

z sosem. Po obiedzie pani przewodniczka pokazała nam Katedrę Łacińską, Katedrę Ormiańską, 

kamienicę „Mały Wawel” i pomnik Adama Mickiewicza. Pozostały nam jeszcze zakupy słodyczy 

i pamiątek na lwowskim rynku, a także prezent od organizatorów – pyszne ukraińskie cukierki. 

 W drogę powrotną wyruszyliśmy ok. 18.00. W autokarze opiekunowie zrobili nam 

niespodziankę i przygotowali dla wszystkich smakowite kanapki z nutellą i powidłem śliwkowym. 

Bezpiecznie i w dobrych nastrojach przekroczyliśmy granicę, a o godz. 22.00 byliśmy z powrotem na 

parkingu w Krasnem. To był bardzo udany, bogaty we wrażenia i ciekawy wyjazd. 

Gabriela Śmigiel, kl.6b 

Krosno i okolice – my wiemy, co zwiedzamy!  
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 W piątek 28 października 

2016 r. o godzinie 7.30 wyjechaliśmy 

sprzed naszej szkoły.  

Centrum Dziedzictwa Szkła 

w Krośnie to miejsce, które jako 

pierwsze wraz z opiekunami 

(p. D. Rudnicką, p. J. Beresiem, 

p. E. Moniak-Różańską oraz 

p. B. Gajos) odwiedzili 

gimnazjaliści. Jechaliśmy tam około 

dwóch godzin. Niewiarygodne, ile 

w ciągu trzech godzin 

dowiedzieliśmy się o produkcji szkła. 

Program wycieczki był bardzo 

interesujący, ponieważ Centrum 

Dziedzictwa Szkła to jedyny obiekt w Polsce, prezentujący świat szkła w nowoczesny i atrakcyjny 

sposób. W tym niezwykłym muzeum eksponaty można dotykać, obserwować jak powstają, a nawet 

współtworzyć. 

 Zwiedzanie rozpoczęliśmy w budynku głównym, gdzie przewodnik odkrywał przed nami tajniki 

produkcji szkła. Obejrzeliśmy ekspozycję związaną ze sportem, a po zejściu na niższe piętro znaleźliśmy 

się przy rozgrzanym piecu hutniczym. Tutaj z bliska mogliśmy obserwować, jak i z czego powstaje szkło. 

Następnie czekały na wszystkich zajęcia, gdzie każdy mógł wykonać swoją bombkę. Kolejną atrakcją 

było samodzielne wybicie medalu. 

 Później odwiedziliśmy warsztat obróbki i zdobienia szkła, grawerowania, malowania na szkle, 

produkcji witraży i szklanych figurek. Dodatkowo mieliśmy okazję zobaczyć film przedstawiający 

historię powstania huty szkła w Krośnie i innych podobnych obiektów w okolicy. 

 Po zakończeniu zwiedzania huty udaliśmy się do kolejnego punktu naszej wycieczki, 

a mianowicie do ruin zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Po drodze widzieliśmy rezerwat przyrody 

Prządki, który istnieje od 1957 roku. Drugim obiektem, który zdążyliśmy zauważyć z naszego autokaru 

była parafia rzymskokatolicka p.w. M.P. Królowej Polski w Korczynie, w której brał ślub Aleksander 

Fredro. 

Gdy dotarliśmy na miejsce,  pani przewodnik opowiedziała nam szczegółową historię tego zamku. 

Wiadomo na pewno, że w 1348 roku zamek już stał, a jego właścicielem był król Kazimierz Wielki. W 

XVII stuleciu Firlejowie i Skotniccy toczyli zacięte spory o mur graniczny, zakończone dopiero w 1838 

roku ślubem ich dzieci. Właśnie te długoletnie waśnie zakończone mariażem latorośli zainspirowały 

hrabiego Aleksandra Fredrę, który dzięki małżeństwu z Zofią Jabłonowską, został właścicielem zamku 

odrzykońskiego, do napisania "Zemsty". Przeglądając archiwalia swego majątku, natrafił Fredro na akta 

procesowe i uwiecznił dla potomnych na kartach utworu sąsiedzki konflikt. Po wypowiedzi 

przewodniczki zwiedzaliśmy ruiny i robiliśmy zdjęcia. Przeszliśmy do sali tortur i mogliśmy spróbować 

użyć niektórych narzędzi, jak np. gąsiora, klatki więziennej czy maski wstydu. Było bardzo ciekawie. 

Wycieczka z pewnością na długo zapisze się w pamięci mojej i reszty uczniów oraz opiekunów. 

Zachęcamy wszystkich do zwiedzenia tych niesamowitych miejsc. 

Aleksandra Górak, kl.2b 
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MILITARNE OTRZĘSINY  
 

Dnia 12 X br. odbyło się uroczyste 

przyjęcie pierwszych klas do społeczności 

gimnazjum pod hasłem „Otrzęsiny na 

poligonie”. Imprezę przygotowały klasy 

drugie.  

Na początku nastąpiła 

autoprezentacja obu oddziałów. Później 

rozpoczęło się współzawodnictwo 

w różnych konkurencjach. W dziedzinie 

kuchennej należało jak najszybciej zjeść 

jabłko zanurzone w misce z wodą, nie używając rąk. Podobnie wyglądało zjedzenie zupki ze słoiczka 

firmy „Gerber”, kto pierwszy.  

Rywalizacja sportowa była równie ciekawa. Na początku do pokonania był tor przeszkód 

z prowadzeniem piłki. Drugie zadanie składało się z dwóch części. W pierwszej para uczniów miała 

przebiec miedzy słoikami z wodą. Następnie związano im oczy, pozbierano słoiki i kazano im biec. 

Śmiechu było co niemiara. Wesoła była również konkurencja plastyczna, brało udział po troje 

uczestników. W czasie dziesięciu sekund dla każdego należało narysować czołg.  

W rywalizacji wiedzowej prowadzący zabawę zadawali nam pytania na temat naszych pań 

wychowawczyni (np. jaki ma kolor oczu). Po każdej konkurencji były śpiewane piosenki, których teksty 

trzeba było pamiętać. Wszyscy uczestnicy zawodów malowani byli na twarzy w wojskowe barwy 

maskujące.  

Poszczególne zabawy punktowano i ostatecznie zwyciężyła klasa Ib. Ale to nie było 

najważniejsze. Chodziło o to, żeby wszyscy świetnie się bawili, co też się stało. Po zakończeniu udanej 

imprezy rozeszliśmy się w doskonałych nastrojach. 

 
Martyna Szpyrka, kl.1a 

 

Oto tekst dyktanda na szkolnym etapie II Gminnego Konkursu 

Ortograficznego „Mistrzowskie Pióro” dla gimnazjów.  

 
Wrzesień 1939 roku 

 

   Wczesnowiosenne niebo zszarzałe od wznoszących się dymów i poróżowiałe od łun. Przekreśla je 

zygzakiem płonący jak żagiew bombowiec ze swastyką na kadłubie. Oskrzydla go rój myśliwców niby-

ptaków. Huk dział, zgrzyt miażdżonego w zetknięciu z ziemią żelastwa, potem buchający z nagła płomień 

pożaru. 

   To nakręcony przez naocznego świadka film, odtwarzający pierwsze dni oblężenia Warszawy. Razem 

z operatorem dokonujemy retrospekcji. Stają przed oczyma jak w zatrzymanym kadrze, jakby to było 

wczoraj, obrazy utrwalone w literaturę, film, plakat, fotografie amatorskie. Tworzą przerażającą mozaikę. 

Wraca z przeszłości obraz odrzuconej hardo o brzasku 1 września granicznej rampy pod Gliwicami. Szosą 

niknącą za horyzontem przejeżdżają najeźdźcy wyposażeni w najnowocześniejszą broń. Co dzień 

posuwają się nieubłaganie naprzód, wzdłuż linii kolejowych wchodzą w głąb naszego terytorium. Są już 

daleko za granicą, są już wewnątrz kraju. Co dzień stawiają im czoła nieznani dotąd bohaterowie-obrońcy: 

żołnierze, ludność cywilna, harcerze. Podejmują heroiczny wysiłek powstrzymania hitlerowskiej nawały, 

przeciwstawiają się jej nie tylko w obronie życia, lecz także chronią wartości humanitarne przed 

barbarzyństwem. 

   Wrześniowe niebo przerzynają podłużne, złowieszcze, czarne pociski artylerii. Spadają na prących 

z zachodu na wschód, nieprzygotowanych do katastrofy uchodźców, ginących w nieopisanym chaosie.  

   Z głębi pamięci wypływają jeszcze inne sceny, bo jakżeby mogło być inaczej? 
Redakcja 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOm5GDyuDQAhUCShQKHeWBBhIQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/pl/tag/pi%C3%B3ro&bvm=bv.140496471,d.d24&psig=AFQjCNFeK3FBsBYYDPOvIJ24Yp4jr2Xf4w&ust=1481148360989616
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Okropna rodzinka, czyli „Skąpiec” Moliera 
 
          Przedstawienie „Skąpiec” wyreżyserowały Aleksandra Powęzka 

i Agnieszka Prylińska. Autorem sztuki jest Molier. Jej tekst powstał 

w XVII wieku. Sposób wystawienia był tradycyjny. Przedstawienie 

odbyło się 27.10.2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w 

Rzeszowie. 

          Sztuka opowiadała o Harpagonie, który był bardzo skąpy i na 

wszystko szkoda było mu pieniędzy, a także o jego sługach i miłości 

Elizy do Walerego i Marianny do Kleanta. 

          Odtwórcy głównych ról to: Błażej Wyka (Kleant, woźnica, 

kucharz), Tomasz Ryczkowski (Harpagon), Łukasz Oleś (Walery), Agnieszka Prylińska (Marianna), 

Patrycja Bartkowiak (Frozyna, Eliza, Tomasz), Daniel Klaczak (Strzałka). 

          Zakończenie przedstawienia było przewidywalne i zgodne z treścią sztuki. Spektakl w niektórych 

momentach wywoływał rozbawienie. Wszystkie elementy przedstawienia dobrze współgrały ze sobą 

i tworzyły spójną całość. Aktorzy dobrze odgrywali swoje role, ale jeden z nich parę razy zapomniał 

tekstu. Akcja sceniczna utrzymywała widzów w napięciu. Wydarzenia toczyły się w szybszym tempie. 

W czasie oglądania spektaklu moją uwagę zwróciły kostiumy. 

          Moim zdaniem przedstawienie było bardzo zabawne i oryginalne. 

 

Kinga Węgrzyn kl.3b  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczór wigilijny  

(fragment) 
 

Biały obrus lśni na stole, 

pod obrusem siano. 

Płoną świeczki na choince 

co tu przyszła na noc. 
 

Na talerzu kluski z makiem, 

karp jak księżyc srebrny. 

Zasiadają wokół stołu 

dziadek z babcią, krewni. 
 

Już się z sobą podzielili 

opłatkiem rodzice. 

Już złożyli wszyscy wszystkim 

moc serdecznych życzeń. 

Tadeusz Kubiak 

 

Dlaczego jest święto 

Bożego Narodzenia?  
 

Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? 

Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się nauczyć miłości do Pana Jezusa. 

Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać. 
ks. Jan Twardowski 

 

 

 

 

 

 
 

http://teksciory.interia.pl/koledy,a,23865.html
http://christmas.redeoutdoor.com/free-clipart-christmas-borders-holly/
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 13.10. – 9.12. – w SP i gimnazjum odbyły się konkursy z następujących przedmiotów: język polski, 

język angielski, język niemiecki, historia, chemia, biologia, przyroda, matematyka. Pięć osób 

zakwalifikowało się do etapu rejonowego. Wiktoria Chciuk kl. VIc z języka polskiego,  Anastazja 

Rejman kl. VIa  z języka angielskiego, Aleksandra Wiśniewska kl. VIa z przyrody, Bartosz Ślepecki 

kl. VIb z matematyki, Bartosz Łokaj kl. VIa z języka angielskiego i historii. Gratulujemy. 

 26.10. – miały miejsce eliminacje szkolne w SP i gimnazjum, II Gminnego Konkursu 

Ortograficznego „Mistrzowskie Pióro”. W kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się: 

W. Szczepańska VIa, W. Chciuk VIc, P. Ziaja VIa, a wśród gimnazjów – D. Baranowski IIIb, 

E. Pszonka IIa, M. Szajowska IIb. Gratulujemy. 

 26.10. – klasy czwarte oglądały w Teatrze „Maska” spektakl „Calineczka”. 

 27.10. – klasy gimnazjalne obejrzały w WDK w Rzeszowie przedstawienie teatralne „Skąpiec”. 

 28.10. – chętni uczniowie z gimnazjum byli na wycieczce w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 

i w Zamku „Kamieniec” w Odrzykoniu. 

 4.11. – uczniowie klas 1a i 1b gimnazjum wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat 

owadów prowadzonych przez Stowarzyszenie EKOSKOP.     

 9.11. – uroczysty koncert pieśni 

patriotycznych z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości (program był także 

prezentowany dla mieszkańców Krasnego w 

sali GOK-u). 

 10.11. – klasy pierwsze gimnazjum 

zwiedziły Wojewódzką i Miejską Bibliotekę 

Publiczną w Rzeszowie (pomieszczenia 

czytelni, informatorium, magazyn książek). 

 14.11. – odbyły się warsztaty ekologiczne dla 

uczniów klas szóstych - „Badamy czystość wody” 

z EKOSKOPEM. 

 16.11. - uczniowie klas 0-III SP obejrzeli film 

„Bociany” w kinie Zorza. 

 16–17.11. - kiermasz ozdób choinkowych 

wykonanych przez młodzież z przeznaczeniem dochodu 

na rzecz hospicjum dla dzieci, w tych dniach odbyła się 

również wywiadówka dla rodziców. 

 17.11. – rozegrany został finał II Gminnego Konkursu Ortograficznego „Mistrzowskie Pióro”. 

W kategorii gimnazjów najlepsza trójka to: K. Socha z Malawy, E. Pszonka z Krasnego i K. Dubiel 

z Palikówki, a wśród szkół podstawowych: 

W. Chciuk i W. Szczepańska z Krasnego i M. Leja 

z Malawy. Otrzymały pamiątkowe pióra i dyplomy.  

 17.11. – 8.12. – zajęcia plastyczne 

„Przygotowania do świąt” dla chętnych uczniów 

zorganizowane przez studentów w ramach programu 

„PROJEKTOR – wolontariat studencki”. 

 23– 25.11. – trzecie klasy gimnazjum pisały 

egzaminy próbne.  

http://krasne.edu.pl/wp/wp-content/uploads/2016/11/2016_11_17_39.jpg
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 25.11. – najmłodsi uczniowie obchodzili Światowy Dzień Pluszowego Misia: 

 dzieci z oddziału 0a zaprezentowały ciekawy program, 

 w szkolnej bibliotece dzieci z oddziału 0b obejrzały 

prezentację pt. „Urodziny misia” i zapoznały się 

z książkami, których bohaterami są misie, 

 w pozostałych klasach gościli przedstawiciele 

Samorządu Uczniowskiego SP z zabawnym 

wierszykiem i patrole historyczne, które przedstawiły 

historię ocalenia małego niedźwiadka przez prezydenta 

USA. 

 29.11. – Samorząd Uczniowski zorganizował wróżby andrzejkowe.  

 30.11. – klasy VI i gimnazjalne bawiły się na dyskotece, którą prowadził DJ Macio. 

 30.11. – uczniowie klas trzecich SP pod opieką wychowawców 

przygotowali Turniej rycerski, podczas którego dzieci z klas I – III 

rywalizowały w różnych konkurencjach, obejrzały pokaz mody 

dworskiej, a patrole historyczne z klas Vab zaprezentowały wystawę 

średniowiecznych zamków warownych oraz zapoznały z zasadami 

kodeksu rycerskiego.  

 2.12. – 9.12. – spotkania robozapaleńców prowadzone przez studentów 

Politechniki Rzeszowskiej – wolontariuszy z programu 

„PROJEKTOR”. 

 7.12. – spotkanie autorskie z p. Anną Czerwińską – Rydel w GOKiB w Krasnem. 

 

Mikołajki w naszej szkole 
 

6 grudnia - w roli Mikołaja wystąpili Pani Dyrektor i Pan Dyrektor, którzy 

rozdawali smaczne cukierki wszystkim klasom.  

W związku z tym odbyło się wiele imprez towarzyszących: 
 

 4.12. – uczniowie klas IIcd, IIIabc odwiedzili kino „Zorza”, gdzie czekało na nich wiele atrakcji 

i niespodzianek z okazji mikołajek. Obejrzeli też film „Trolle”. 

 5. 12. – klasy 2 gim. zachwycił w kinie Helios film „Fantastyczne zwierzaki i jak je znaleźć”. 

 5.12. – klasy V były w kinie na filmie „Wilk w owczej skórze”. 

 6.12. – klasa 1a gim. bawiła się w kręgielni „Kolorado”, jedząc pizze. 

 6.12. – klasy 0 SP odwiedził Św. Mikołaj z wielkim 

workiem prezentów. 

 7.12. – klasy I – III i 0b SP odwiedziły Teatr 

„Maska” ze spektaklem „Opowieść wigilijna”. 

 7.12. – klasy IV oglądały w kinie Multikino film 

„Vaiana: Skarb oceanu”. 

 14.12. –  klasy VI wyjechały do kręgielni Kula 

w Galerii „Nowy Świat”. 
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