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Z życia szkoły

Nasza szkoła zaczyna nabierać kolorów. Na korytarzach
pojawiły się tablice korkowe, a w salach tablice ścieralne. Powstają
kolejne ozdoby, dekoracje i wystawki. Praca nad „zadomowieniem
się” w nowej szkole nie ustaje.
Pełną parą ruszyły także zajęcia dodatkowe, z których
największym zainteresowaniem cieszy się obecnie karate! 
Życie szkoły to także życie towarzyskie. Wykorzystujemy każdą
chwilę na wspólne zabawy, aby jeszcze lepiej się poznać. Bo czy ktoś
powiedział, że nie możemy się czegoś od siebie wzajemnie nauczyć?
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Nasza klasa
Nadszedł wreszcie ten czas! Rozpoczynamy przygodę z
alfabetem! Na pierwszy rzut oka to żadna nowość, ale gdy przyjrzeć
się bliżej.... Pierwszą literkę alfabetu oficjalnie mamy już za sobą. "A"
duże i "a" małe zostały: obejrzane, narysowane, wycięte, przyklejone,
wypowiedziane, wyszeptane, wykrzyczane, ułożone, utworzone,
rozśmieszone, a nawet dotknięte! Znać już znamy, teraz pozostaje
jeszcze nauczyć się pisać – trening czyni mistrza!

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że osoby niewidome również
mogą czytać. Literę „A” (oraz wszystkie pozostałe) możemy zapisać
tak, aby odczytać je za pomocą zmysłu dotyku. Chcieliśmy w pełni
zrozumieć trudną sztukę czytania alfabetu Braille’a, dlatego każdy z
nas na chwilę przeniósł się w inny świat i zobaczył to czego oczy nie
widzą.
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Minął kolejny tydzień, a my zdążyliśmy się już trochę poznać.
Najwyższy czas rozpocząć międzyuczniowską współpracę. Czasem
nie łatwo się dogadać, jednak wspólny cel potrafi zjednoczyć jak nic
innego! Czy to polski, czy matematyka, przyda się pomoc nawet
przeciwnika 

Co w przyszłym tygodniu?
Dotarły do nas długo oczekiwane elementarze i ćwiczenia.
Wszystkie zostaną obłożone w okładki i podpisane. Niewykluczone,
że będą czasem wędrowały z uczniami do domu. Prosimy
dopilnować, aby wracały na drugi dzień do szkoły 
W przyszłym tygodniu będziemy utrwalać znajomość oraz
pisownię litery „A” oraz przyjrzymy się bliżej literce „O”. Z działu
matematycznego utrwalimy pisownię cyfry „1” i ruszymy w kierunku
cyfry „2”. Dziękujemy za wszystkie bombonierkowe opakowania, które
do nas dotarły. Przydadzą się one do rozwijania umiejętności
matematycznych oraz społeczno-emocjonalnych – o tym więcej w
kolejnym tygodniku.
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Ciekawostki
W tym miejscu warto wtrącić
trzy słowa o jednym z naszych
klasowych haseł przewodnich:
„zrobić coś z niczego”!
Uczymy się wykorzystywać
pozornie niepotrzebne materiały
do tworzenia nowych, często
zaskakujących
projektów.
W
związku z tym w ciągu całego roku
będziemy chętnie przyjmować
najróżniejsze
materiały
np.:
kasztany, żołędzie, orzechy, szyszki, ale także niepotrzebne guziki,
koraliki, kokardki (np. z kwiatów, które mamusie często dostają od
tatusiów), sreberka po czekoladkach, folię bąbelkową itp.
Nasz tygodnik nie mógłby się obejść bez ciekawostki-zagadki.
Dlatego na koniec: co to za litera? W razie wątpliwości proszę
zapytać Pierwszoklasistów! 

KONIEC
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