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Z życia szkoły

Dzień 1 września 2014 roku zapisze się w historii jako pierwszy
dzień szkoły, ale przede wszystkim jako dzień, w którym swoje życie
rozpoczęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa KUŹNIA TALENTÓW w
Chotyni! Oficjalne otwarcie szkoły miało miejsce dokładnie kilka minut
po godz. 10, kiedy to wszyscy nasi uczniowie stanęli na sali
gimnastycznej w równym rzędzie, aby wspólnymi siłami przeciąć
wstęgę. Dzieci spisały się na medal, a ten symboliczny gest zapisze
się w naszej pamięci na długo.
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Po oficjalnym otwarciu czekała na wszystkich jeszcze mała
niespodzianka. Rok szkolny rozpoczęliśmy przedstawieniem
teatralnym inspirującym nas wszystkich do tego, aby uczynić naukę w
szkole jedną wielką przygodą! Ahoj!
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Nasza klasa
Rozpoczęcie
rozpoczęciem a od
wtorku trzeba już było
ruszyć do sal. Wiele
pracy włożyliśmy w to,
aby
odpowiednio
zaaranżować
nasze
nowe miejsce pracy i
zabawy.
Wspólnymi
siłami
udało
się
dokonać tego bardzo
sprawnie
i
już
mogliśmy zacząć pierwsze zabawowe lekcje ;-)
Zagadki,
zabawy
matematyczne,
logopedyczne, ruchowe
oraz ulubiona zabawa w
„sałatkę owocową” miały
na
celu
przede
wszystkim pomóc nam
się nawzajem poznać i
zintegrować dzieci jako
klasę. Czeka nas wiele
radosnych i wspólnie
spędzonych chwil :D
Co w przyszłym tygodniu?
W przyszłym tygodniu planujemy rozdzielić całą wyprawkę dla
dzieci oraz rozpocząć współpracę z elementarzem ;-)
Nasza klasa rozpoczęła też pracę nad „tajnym projektem”
tworzonym pod hasłem: zrobić coś z niczego! Efekty przedstawimy
Państwu wkrótce!
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Ciekawostki
Wspólnie z dziećmi stworzyliśmy także pewien plan pracy
edukacyjnej na ten rok szkolny (a przynajmniej półrocze). Oto czego
dzieci chcą się nauczyć w szkole:
 Dawid: kickboxing-u (co oczywiście jest wpisane w nasz plan
zajęć)
 Filip: zabawy (to także zapewniamy! nauka przez zabawę to
nasza codzienność)
 Ola: alchemii (brzmi tajemniczo, ale i takie potrzeby zaspokoimy)
 Natasza: o psach (i innych zwierzętach na pewno się czegoś
dowiemy)
 Tomek: czytania, liczenia i kickboxing-u (nasza szkoła jest
właśnie dla żądnych wiedzy!)
 Amelka: o słońcu (poznamy wszystkie ciała niebieskie, które się
da ;-) )

KONIEC
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