
Działania 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Mościsku
w roku szkolnym 2008/2009



Rok szkolny 2008/2009

W nowy 
rok szkolny 
weszliśmy 
po nowych
schodach



Pyrlandia – 05.10.2008 r.



28 października 2008 r.
„Cała Polska czyta dzieciom”

Z duŜym zainteresowaniem najmłodsi 
wychowankowie z klas 0-III wysłuchali barwnych 
, pełnych niezwykłych przygód bajek na spotkaniu 
z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”. Lektorkami 
były nauczycielki poszczególnych klas: p. Henryka 
Latacz, p. Agnieszka Kalwat,p. Magdalena Owca,       

p. Krystyna Chrostowska. W repertuarze 
bajkowego przedpołudnia znalazły się utwory 

Braci Grimm: „śabi król”, „BiłośnieŜka i 
RóŜyczka”, „O wilku i siedmiu koźlątkach”, 

„Stoliczku nakryj się”.



90 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości 

7 listopada 2008 r.

uczczono narodowe 
Święto Niepodległości 
na uroczystym apelu 

przygotowanym przez 
uczniów klasyVI, 

pod kierunkiem 
nauczyciela historii –

p. Janusza Głoda



Dzień otwarty w klasie I
20 listopada 2008 r.

Jedno z zadań zawartych

w planie wychowawczym placówki

dotyczy współpracy z rodzicami 

w formie zajęć otwartych.

Realizację tego załoŜenia

rozpoczęła wychowawczyni klasy I

P. Agnieszka Kalwat, która

zaprosiła Rodziców pierwszaków

na całodzienny  blok zajęć

o tematyce teatralnej.



Dzień otwarty w klasie I
20 listopada 2008 r.



Mikołajki – 05 grudnia 2008



5 grudnia 2008 r.

W piątek 5grudnia 2008 r. 
wszyscy uczniowie ZSzP

w Mościsku otrzymali 
słodkie upominki. Dzieci 
w napięciu nasłuchiwały 
mikołajkowego dzwonka.

Wizyta Św. Mikołaja 
wzbudziła szczery 

zachwyt wszystkich 
dzieciaków.



16.12.2008 r. – spotkanie         
z policją

Funkcjonariusze: 
młodszy aspirant Jarosław Zbozień
i młodszy aspirant Andrzej Kłos
odbyli kolejno zajęcia :
- z grupą dzieci 3-6 letnich
- z grupą uczniów  klas I-VI
Najmłodszych Komisarz Lew ostrzegał przed 

niebezpieczeństwami w ruchu 
drogowym i przed kontaktami                      
z nieznajomymi.

Tematyką spotkania z uczniami klas I-VI 
dotyczyła zagroŜeń, jakie moŜe nieść
internet (treści pornograficzne, 
nazistowskie, pedofilia), a takŜe 
niebezpieczeństwa związanego                   
z materiałami pirotechnicznymi –
w związku ze zbliŜającym się Nowym 
Rokiem.



Komisarz Lew w przedszkolu



11.12.2008 – wycieczka do Wrocławia
Jarmark BoŜonarodzeniowy

Lubimy takie lekcje…
Celem wyjazdowej lekcji jest wzbogacenie              
i uplastycznienie wiedzy zdobytej w szkole.      

Do Wrocławia na Jarmark BoŜonarodzeniowy 
udała się klasa VI z wychowawczynią

p. Agnieszką Gadomską. 
Wystawa prezentowała świąteczne tradycje 

państw Unii Europejskiej, a najwięcej 
eksponatów pochodziło z Polski i Niemiec.



Jarmark BoŜonarodzeniowy
Wrocław



Spotkanie opłatkowe – 08.01.2009

Impreza 
integracyjna 

byłych 
pracowników 
oświatowych 

Gminy 
DzierŜoniów.



Zabawa choinkowa   
10.01.2009 r.

Karnawałowy Bal 
Przebierańcówodbył
się 10 stycznia i zgromadził

przedszkolaków i uczniów 
naszej placówki oraz liczne 
grono rodziców.  

Rada Rodziców przygotowała 
napoje, słodycze i owoce. 
Pomysły uczniów na stroje 
były bardzo róŜne, ale 
wszystkie niesłychanie 
ciekawe.



10 stycznia 2009 r.



Jasełka w kościele parafialnym



VIII Gminny Konkurs Recytatorski klas I-III 
„Dorośli i dzieciaki w poezji dziecięcej”

6 lutego 2009 r.

W przygotowanym na konkurs 
repertuarze dominowały 

wiersze Danuty Wawiłow, w 
tym aŜ trzy razy wygłaszany 
był utwór pt. „O Rupakach”. 

W kategorii  klas I  
Julia Martowłos
zdobyła I miejsce

W kategorii klas III 
Karolina Zieli ńska
zdobyła III miejsce



VIII Gminny Konkurs Recytatorski klas I-III 
„Dorośli i dzieciaki w poezji dziecięcej”



Ferie 2009
Przyjemne z poŜytecznym…

W czasie ferii odbyły się
wycieczki: do Muzeum 

Etnograficznego we 
Wrocławiu oraz do Parku 
Wodnego we Wrocławiu. 

Poza wycieczkami moŜna 
było uczestniczyć

w zajęciach aerobiku, koła 
plastycznego oraz 

rozgrywkach sportowych.



Dzień Babci i Dziadka 
13 lutego 2009 r.

13 lutego uroczystość
zorganizowano uroczystość
w klasie I pod kierunkiem                

p. Agnieszki Kalwat, natomiast 
19 lutego swoje Babcie                       

i Dziadków zaprosiły na pączki 
przedszkolaki – pod opieką

pań: Henryki Latacz                         
i Magdaleny Owcy. 

Spotkania z Seniorami w myśl 
załoŜeń Planu 

Wychowawczego Placówki są
formą współpracy z rodzinnym 

domem wychowanków.



Dzień Babci i Dziadka
Serdeczna atmosfera, 

drobne upominki            
i pełne dziecięcego 

wdzięku występy, to 
podziękowanie Dzieci    

i Rodziców za 
wszystko, czego 

doświadczają przez cały 
rok ze strony 

kochających Babć
i Dziadków.



XIV Dolnośląski Konkurs Recytatorski 
„Pegazik”

6 marca 2009 r.

W Gminnej etapie 
konkursu „Pegazik”
zostały wyróŜnione 

uczennice:

Natalia ChorąŜy 

z klasy V

Alicja Wiernasz

z klasy VI



„MłodzieŜ zapobiega 
poŜarom…”

19 marca 2009 r.

Do etapu szkolnego 
konkursu poŜarniczego 

przystąpiło wielu 
uczniów.

W XI Powiatowym Turnieju 
Wiedzy PoŜarniczej 
w Bielawie 

uczeń klasy IV
Daniel Dąbrowski 
zdobył III miejsce



Przyszła nam WIOSENKA…
20 marca 2009 r.

tylko astronomiczna …
niestety, bo zima 

najwyraźniej nie oddała 
pola i w piątek 20 marca 
Marzanna wystąpiła w 

kole ratunkowym, 
sprytnie broniąc się
przed utopieniem w 
lodowatej wodzie!!



WIOSNA



Młodzi turyści w Legnicy
27 marca 2009

W ramach lekcji wyjazdowych 
(edukacyjnych) klasa V pod 
opieką p. Marii Mokrzyckiej 

poznała zabytki miasta 
Legnicy. 

Na trasie wycieczki znalazły się: 
Kościół pw Jana Chrzciciela                     

z Mauzoleum Piastów 
Legnickich oraz

Muzeum Miedzi. 
Młodzi turyści poznali historię

Starego Miasta z Galerią Srebra 
oraz Palmiarnię. 

Po trudach zwiedzania posilili się w 
McDonaldzie.



I Wielkanocny Turniej 
w  Rzucankę Siatkarską
8 kwietnia 2009 r.



Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego
23 kwietnia 2009 r.

Konkurs z zakresu języka 
niemieckiego dla klas 

III-VI wygrały:
klasa III w składzie: 
Agata Horoszkiewicz, 

Marlena Dziadak,
Marta Piętka

oraz klasa VI : 
Karolina Kuś, Marta 

Matyasik, Jana 
Szkorupińska



Zielona Szkoła 
24 – 30 kwietnia 2009 r.

Ostatni tydzień kwietnia uczniowie klas IV-VI 
spędzili bardzo aktywnie w Krakowie                  

i okolicach. 

Oprócz integracji, celem wyjazdu było 
zdobywanie przez młodzieŜ wiadomości             

z zakresu przyrody, sztuki, historii i kultury. 
Pomagał w tym przewodnik – specjalista terenu 

Jury Krakowska-Częstochowskiej.



Zielona Szkoła

Młodzi turyści poznali stare 
miasto Kraków, z jego 

największymi 
zabytkami: Wawel, 
Kościół Mariacki, 

krakowski Rynek oraz 
Smoczą Jamę. 

Odwiedzili Ojcowski 
Park Narodowy oraz 

Jurę Krakowsko-
Częstochowską.



Zielona Szkoła

Na szlaku znalazły się:

- Olkusz i jego zabytki

- Grota Łokietka

- Pustynia Błędowska

- Zamki w Rabszynie,            
w Bobolicach, w Mirowie,    
w Ogrodzieńcu,                  
na Pieskowej Skale                     
z Maczugą Herkulesa,

- Kopalnia Soli w Wieliczce



Zielona Szkoła



Ginące zawody 4 maja 2009 r.

Najmłodsi uczniowie naszej 
placówki udali się na 

edukacyjną wycieczka, 
podczas której kaŜde 

dziecko pracowicie toczyło 
miseczkę – mini donicę na 
kole garncarskim, oglądało 

rękodzieła ludowe, 
zwiedzało oryginalny młyn 
wiatrak, odwiedziło Dom 

Chleba i poznało jak 
smakuje pajda chleba           
z pachnącym smalcem          
i kiszonym ogórkiem.



Ginące zawody -
4 maja 2009 r.



Święto Konstytucji 3 Maja

We wtorek 5 maja uczniowie 
klasy VI przedstawili 

ciekawy program 
artystyczny – „Wywiad    
z królem Stanisławem”, 

„Kłótnia sąsiadów o rozbiór 
Polski”.

Ku miłemu zaskoczeniu 
widowni, okazało się, Ŝe 
równieŜ repertuar muzyki 

hip-hop zawiera treści 
patriotyczne.



Swojskie jadło – 23.05.2009

Festyn 
sportowo-
rekreacyjny 
na rzecz 
szkoły



Zielona Szkoła w MrzeŜynie 
28.05.2009 – 04.06.2009



Zielona Szkoła - MrzeŜyno



Zielona Szkoła - MrzeŜyno



Karpacz – 03.06.2009

Wycieczka 
edukacyjna:

Karpacz
i ŚnieŜka.
Przekazanie
wiedzy 
przyrodniczej



Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zawody kolarskie 
„Rowerowe 
potyczki”–
10.06.2009 r.



Zachowaj Trzeźwy umysł

Marsz
na 
orientację



Zachowaj Trzeźwy Umysł



„Bawimy się w teatr”

Zajęcia teatralne 
wieńczone są
przedstawieniami 
dla środowiska –
„Jaś i Małgosia” –
kl. III – dla mam 
uczniów.



Mamy nowy dach- sierpień 2009

DAWNIEJ… DZISIAJ



BYŁO… JEST



PRZEDTEM… TERAZ



KIEDYŚ… OBECNIE


