
Z życia Szkoły Podstawowej                
w Lusławicach 

Rok szkolny 2015/2016 

 



Ślubowanie 

Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na uczniów  Szkoły  
Podstawowej w Lusławicach. 



Ślubowanie 

Pamiątkowe zdjęcie  z wychowawczynią, dyrektorem i p. Wójt. 



Ślubowanie 

Rodzice z pociechami. 



Strażacy z przedszkolakami 

Najmłodsi poznają  wyposażenie wozu strażackiego. 



Strażacy uczą ratować 

Przedszkolaki i uczniowie poznają zasady udzielania pomocy 
poszkodowanym w wypadkach. 



Spotkanie z policjantem i przedstawicielem KRUS 
 

Uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym  i 
podczas zabaw w gospodarstwie wiejskim. 

 



Program „Otwarta Firma” 

Uczniowie starszych klas  poznawali pracę pielęgniarki, strażaka,, 
księgowej, policjanta, prywatnego przedsiębiorcy. 

 



Warsztaty plastyczne 
 

Pod czujnym okiem p. M. Kasprzyk  uczniowie wykonali ozdoby 
bożonarodzeniowe. 



Warsztaty plastyczne 
 

Prace uczniów. 

 



Pora na pomidora 
 

Przedszkolaki brały udział w programie edukacyjnym „Pora na pomidora –  
w szkole i przedszkolu”. 

 



Pora na pomidora 

Przedszkolaki  wspólnie z rodzicami przygotowali pyszne i ciekawie 
udekorowane kanapki . Był też do picia soczek pomidorowy. 



Dogoterapia  
 

„PSIA EDUKACJA” czyli uzmysławianie co tak naprawdę znaczy mieć psa, 
jak odnaleźć w nim przyjaciela i nauczyciela , a wreszcie jak być jego 
mądrym przewodnikiem.  



Dogoterapia 

Pies jest wspaniałym motywatorem do podejmowania wszelkiej 
aktywności przez dzieci.  



Dzień Pluszowego Misia 

Przedszkolaki i uczniowie klasy pierwszej  brały udział w konkursie 
plastycznym. 

 



Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

W tym dniu uczniowie starszych klas przypominali prawa młodszym 
kolegom i koleżankom. 

 



Patriotyczna Wieczornica   

Uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem nauczycieli przygotowali wspaniałą 
uroczystość z okazji  97 rocznicy odzyskania niepodległości. 

 



Dla Babuni i Dziadunia 

Uczniowie wierszem i piosenką wyrażali wdzięczność za miłość i troskę. 



Pasowanie na czytelnika 

Starsi uczniowie zachęcali pierwszaków do korzystania z biblioteki 
szkolnej i  gminnej. Wierszem i prozą wprowadzali w  zaczarowany świat 
książek. 



Po pasowaniu 

Pierwszoklasiści wspaniale zdali egzamin na czytelnika.  



Dzień Mamy 
 

Tradycyjnie cała społeczność uczniowska pamiętała o najważniejszej 
osobie w  swoim życiu. 



Wycieczka do Chorzowa 
 

Śląskie Planetarium Astronomiczne. 



Wycieczka do Chorzowa 

W zoo. 



W Chorzowie 

Patrzymy na Słońce przez  lunetę. 



Lekcja otwarta dla przedszkolaków i rodziców 
 

Przyszli pierwszoklasiści  na swojej pierwszej lekcji.  Dzieci z uwagą 
słuchali  opowiadania  o żółtym tulipanku i  poznały budowę  tej rośliny .  



Lekcja otwarta dla przedszkolaków i rodziców 
 

Dzieci z zapałem wyklejały kolorowe tulipany. Każdy był inny, każdy 
śliczny. 



Lekcja biblioteczna w MBP w Częstochowie 

Wielkanocne pisanki. 



Wielkanocne ozdoby  

Wielkanocne koszyczki. 



Z wizytą w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie 

Dzieci z zainteresowaniem słuchały opowieści o rodzinie instrumentów, 
miały wspaniałą okazję do słuchania i poznawania muzyki na żywo. 

 



Wycieczka do  Warszawy 

Podziwiamy panoramę  stolicy z tarasów  Biblioteki  Uniwersytetu 
Warszawskiego. 



Wycieczka do Warszawy 
 

Przed Pałacem Kultury i Nauki. 



Wycieczka do Warszawy 
 

W Centrum Nauki Kopernik. 



Wakacyjna Zielona Szkoła 

Mrzeżyno 



Wakacyjna Zielona Szkoła 

Kołobrzeg.  Wracamy z Wyspy Piratów. 



Wakacyjna Zielona Szkoła 
 

Na plaży. 



Wakacyjna Zielona Szkoła 

Świnoujście , na promie. 



Wakacyjna Zielona Szkoła 

Międzyzdroje. 



Wakacyjna Zielona Szkoła 
 

Kołobrzeg. 


