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W numerze:  

Wszystko o przedszkola-
kach  2, 3 

 Zajęcia dla przedszkola-
ków   

4,5,
7  

Boisko szkolne i plac za-
baw  6 

Mandarynka, autobus 
szkolny  9 

Nasza Szkoła w dwóch budynkach …. Nasza Szkoła w dwóch budynkach …. Nasza Szkoła w dwóch budynkach …. Nasza Szkoła w dwóch budynkach ….     

 

W obecnym roku 
szkolnym  dzieci 
uczą się w 13 od-

działach. 

 

    Nauka odbywa się 
w dwóch budyn-
kach, zwyczajowo 
zwanych "A"  

i "B". 

             

 

 

W budynku A mieści się sekretariat 
szkoły, uczą się dzieci z klas 4 -6, jest 

tu biblioteka szkolna. 

 

Szkoła posiada nowoczesny obiekt 
sportowy z halą, salą gimnastyki ko-
rekcyjnej, siłownią oraz boisko. 

 

 
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Opolu  

mieści się w dzielnicy Opola - Groszowicach. 

            Swoim rejonem obejmuje uczniów czterech dzielnic Opola:  

Groszowic, Grotowic, Metalchemu i Maliny. 

 

W budynku B uczą się dzieci              
z klas 1 - 3, jest świetlica, stołówka. 

 

            



 

 

Marzec 2013 

06  marca - środa  

07 marca  - czwartek  

bud B s. 103 

11 marca  - poniedziałek  

godz. 11.00 - 17.00  

zapisy dzieci do pierwszej klasy  

bud. A gabinet p. pedagog   

 

Harmonogram wydarzeń 
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Pn Wt Śr Cz Pt So N 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

      Marzec    2013  

Jeżeli Twoje dziecko: 
 
• Potrafi zadawać pytania i wysłuchać odpowiedzi,  
 
• Rozumie polecenia formułowane przez dorosłych, 
 
• Potrafi zwrócić się o pomoc, 
 
• Potrafi się przedstawić, wie ile ma lat i gdzie mieszka,  
 
• Chętnie bawi się z rówieśnikami w gry i zabawy dziecięce, przestrzegając reguł,  
 
• Interesuje się książkami i opowiadanymi historiami,  
 
• Opowiada historyjki do obrazków,  
 
• Potrafi podzielić proste słowa na sylaby ( np.. mama, tata),  
 
• Rysuje, maluje lepi z plasteliny i potrafi posługiwać się nożyczkami, 
 
• Podczas rysowania, zabawy—potrafi skupić się  na zadaniu i stara się doprowadzić je do końca,  
 
• Potrafi liczyć, dodawać i odejmować na przedmiotach i na palcach,  
 
• Umie pokazać lewą i prawą stronę,  

 

To znaczy, że z powodzeniem rozpocznie naukę w pierwszej klasie.  

Rodzicu:  

06.03.—Dzień Otwarty 12.00—15.30 
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                          6666————latki  są wśród Nas...latki  są wśród Nas...latki  są wśród Nas...latki  są wśród Nas...    

• Jeżeli Twoje dziecko chce iśc do szko-
ły, a w większym stopniu lub mniej-
szym stopniu radzi sobie w wymieni-
nymi wyżej zakresach, na pewno sa 
sobie radę w pierwszej klasie.  

 
Jeśli Twoje dziecko urodziło się w: 

 
• 2007 roku—od 1 września 2012r. ma 

obowiązek uczestniczenia w wycho-
waniu przedszkolnym lub może pójść 
do szkoły 

 
• 2008 roku—od 1 wrzesnia 2013 r bę-

dzie objęte obowiązkiem przedszkol-
nym, a 1 września 2014 r pójdzie do 
szkoły  

 
• Nadchodzący rok szkolny jest ostat-

nim, w którym o zapisaniu dziecka do 
I klasy decydują rodzice.  

 
 
 
Zajrzyj na stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji  
 
 

www.6latek.ore.edu.pl 

 

 

… uczymy się przez zabawę  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'a czym polega edukacja w pierwszej klasie? 

 

 

• Dzieci uczą się w swojej Sali, która jest odpowiednio 
wyposażona. 

 
 
• Czas nauki nie jest podzielony na lekcje, o tym ile 

trwają zajęcia na postawie możliwości dzieci decy-
duje nauczyciel.  

 
 
• Dzieci uczą się przez zabawę. 
 
 
 

Rodzicu:  



 

 

Wydanie Specjalne — luty 2013 Rok szkolny 2012/2013 Strona 4 

Uczymy, bawimy, odkrywamy świat … Uczymy, bawimy, odkrywamy świat … Uczymy, bawimy, odkrywamy świat … Uczymy, bawimy, odkrywamy świat …     

'a czym polega edukacja w pierwszej klasie? 

 

 

• Ilość czasu spędzanego z podręcznikiem jest 
dostosowana do możliwości dzieci. 

 
 
• Pierwsza klasa to pierwsze kroki w uczeniu 

się czytania, pisania i matematyki. 
 
 
• Dzieci zdobywają doświadczenia we współ-

działaniu w grupie. 
 
 
• Już od pierwszej klasy dzieci uczą się języka 

obcego. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W budynku B uczą dzieci w przyjaznych salach  

wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne.  
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'a czym polega edukacja w pierwszej 

klasie? 

 

 
• Dzieci zdobywają doświadczenia we 

współdziałaniu w  grupie. 
 
 

• Sześciolatki uczą się odpowiedzialno-
ści za siebie i innych. 

 
 

• Dzieci mogą rozwijać swoje zaintere-
sowania i talenty korzystając z różno-

rodnych zajęć.  
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Między budynkami A i B znajduje się nowoczesne boisko szkolne  

 
 W naszej szkole znajduje się obiekt sporto-
wy. Przy sali znajdują się gabloty z pucharami-to 
sukcesy naszych kolegów. Wewnątrz sali są usta-
wione trybuny. a na ścianach wiszą drabinki. Są 
też zawieszone kosze i stoją bramki.  
 
W ciągu tygodnia są tu przeprowadzane różne 
zajęcia sportowe, jak judo, piłka nożna, ręczna 
czy koszykowa.                                      
         
 W górnej części obiektu znajduje się sala  
do ping ponga. Znajdują się tam stoły. Na sali do 
zajęć gimnastyki korekcyjnej znajduje się po-
mieszczenie z piłkami, materacami i różnymi in-
nymi sprzętami. Jest też siłownia z różnymi przy-
rządami. 
 
Od 6 grudnia 2012 nasze dzieci oraz przedszkola-
ki z PP nr 22 mogą bawić się na placu zabaw.  

Od kilku lat współpracujemy z przedszkolem „Bajkowa 

Rodzina”.  

 

 Dzieci przychodzą o godzinie 7.00 i przebywają w 
przedszkolu do godziny 17.00. W tym czasie mogą się ba-
wić według swoich zainteresowań, np.: budują zamki z 
klocków, rysują, kolorują. 
 W ciągu całego dnia odbywają się dwa zajęcia , każ-
de po 30 minut. Przebywają też na placu zabaw. Trzy razy 
w tygodniu odbywają się zajęcia  z języka angielskiego. 
Maluchy mają muzykę, oglądają teatrzyki i wyjeżdżają na 
wycieczki. 
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Świetlica szkolna Świetlica szkolna Świetlica szkolna Świetlica szkolna     
 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24  Publicznej Szkole Podstawowej Nr 24     

w Opolu w Opolu w Opolu w Opolu     
    

„Kraina Kolorowych Motyli” „Kraina Kolorowych Motyli” „Kraina Kolorowych Motyli” „Kraina Kolorowych Motyli”     
 

6.306.306.306.30–––– 17.00  17.00  17.00  17.00  

Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać ucznio-

wie, którzy ze względu na czas pracy swoich 

rodziców, planu zajęć oraz organizację do-

jazdu do szkoły przebywają w niej poza lek-

cjami, a także inni uczniowie za zgoda dy-

rektora szkoły. 
    

Pobyt w świetlicy jest bezpłatny Pobyt w świetlicy jest bezpłatny Pobyt w świetlicy jest bezpłatny Pobyt w świetlicy jest bezpłatny     
    

W świetlicy prowadzone są różnorodne zaję-
cia wychowawczo – dydaktyczne zgodne z 

programem wychowawczym szkoły, 
uwzględniające potrzeby, zainteresowania  

i oczekiwania dzieci. 
 

Panująca tu atmosfera życzliwości i zaufania 
ma wpływ na dobre samopoczucie i zadowo-

lenie dzieci.  

Stołówka 

 

W budynku B jest stołówka. 

 

Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie  
i pracownicy szkoły. 
 
Obiady wydawane są od 11.30 do 14.00. 
 
Obiady spożywane są na miejscu w stołówce 
szkolnej.  
 
 
Obiady dowozi ajent „Marciniak”.  



 

 

Wydanie Specjalne — luty 2013 Rok szkolny 2012/2013 Strona 8 

  

 W bud A dzieci z kl. I—III uczą się w  sali 

do języka niemieckiego oraz z pracowni kompute-

rowej.  

 

  Sala do języka niemieckiego jest bardzo ładna  
i kolorowa. Znajduje się tam wiele pomocy nauko-
wych. Na tablicach są napisane nazwy kolorów z 
niemieckimi opisami . Na gazetkach znajdują się 
równego rodzaju przysłowia, horoskopy, ciekawostki 
i wiele obrazków. Siedzimy tam w ławkach dwuoso-
bowych .  
 

 Pracownia komputerowa wyposażona jest w 
11 nowych komputerów. Na zajęciach uczymy się 
jak obsługiwać komputer i nie być ofiarą przemocy 
internetowej. Dwa razy w tygodniu odbywają się ka-
wiarenki internetowe, na których można korzystać z  
komputera.  
 

Sala logopedyczna w bud A Sala logopedyczna w bud A Sala logopedyczna w bud A Sala logopedyczna w bud A     

 Jest to sala, w której dzieci uczą się poprawnie mówić.  
 
 Dzięki temu, że tam chodzą nie wstydzą się mówić, chętniej zapisują się na zajęcia dodatkowe, lepiej 
czytają i piszą, a także wyzbywają się kompleksów i śmielej opowiadają  o swoich sukcesach. W nauce 
pomagają im gry planszowe, prace przy lustrze, memo, logopedyczne puzzle. Mogą korzystać z kompute-
ra, który pomaga utrwalić wymowę.  
 
 Zajęcia są prowadzone w formie zabawy, np. jedno z ćwiczeń polega na tym, że pani smaruje 
uczniom kąciki ust  czekoladą, a oni zlizują ją przy czym ćwiczą język. Po lekcjach dzieci są nagradzane. 
Średnio przychodzą tam raz na tydzień, a  jeśli mają większe problemy to dwa razy.  
 
 Ta sala jest specjalnie przygotowana dla dzieci, np. małe biurka i dobrze dobrane kolory.  
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BUDYNEK ABUDYNEK ABUDYNEK ABUDYNEK A    

BIBLIOTEKA SZKOLNA  
 
W naszej szkole znajduje się również biblioteka szkol-
na, którą opiekuje się pani  Mirosława Broniszewska. 
Znajduje się w niej bardzo dużo interesujących książek 
o różnej tematyce. W bibliotece znajduje się również 
kącik, w którym na spokojnie można odrobić zadanie 
domowe lub spotkać się, by omówić jakiś projekt.  
Biblioteka znajduję się na ostatnim piętrze budynku 
„A”. 
 
 SZKOLNA IZBA PAMIĘCI 
 
Naprzeciw szkolnej biblioteki znajdują się drzwi do 
„Szkolnej Izby Tradycji”, w której czasami odbywają 
się zajęcia historii, języka polskiego, godziny wycho-
wawcze oraz sztuka dla klas 4-6. W naszej Izbie  mamy 
zbiory różnych zdjęć z historii szkoły, sztandary wo-
jenne, część wykopalisk archeologicznych przeprowa-
dzonych na terenie naszej dzielnicy, Rzymskie monety 
znalezione przy budowie sali gimnastycznej oraz wiele 
interesujących rzeczy związanych z historią naszego 
regionu. Uczniowie mogą obejrzeć stroje ludowe  z 
Opolszczyzny oraz poznać artykuły gospodarstwa do-
mowego sprzed wielu lat. Jest to jedno z ciekawszych 
miejsc w naszej szkole, gdyż lekcja historii lub sztuki 
w takiej sali jest wielkim przeżyciem oraz możliwością 
dotknięcia bliżej historii naszego regionu.  

Izba Tradycji powstała w 1978 roku z inicjatywy ów-
czesnego dyrektora pana Pawła Barczyka. Pomieszcze-
nie znajduje się na  2 piętrze. Izbę można zwiedzić tak-

'ad bezpieczeństwem dzieci czuwa p. Mandarynka.  Bezpiecznie do szkoły w autobusie szkolnym.  
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szatę graficzną, skład, materiałów –p. Anna Matukin – Pakuszyńska 
 

'akład 20 egz.      Wydanie Specjalne 2013 

Bawi się z innymi dziećmi, zdobywa doświadczenia 
w kontaktach z innymi, rozwijając się społecznie i 

emocjonalnie  
 
 
 

Rysuje, maluje, wycina, lepi z plasteliny, rysuje 
szlaczki, rozwijając sprawność manualną  

 
 
 

Układa puzzle, domina. Uczy się rymowanek i wy-
liczanek, rozwijając pamięć i spostrzegawczość  

 
 
 

Słucha opowiadań, baśni, wierszy, ucząc się kon-
centrować uwagę 

 
 
 

Zdobywa doświadczenia np. układając klocki po 
swojej prawej i lewej stronie misia, po prawej i le-

wej stronie kartki, ucząc Się w ten sposób orientacji 
przestrzeni  

 
 
 

Zdobywa doświadczenia, np.. Układając klocki we-
dług koloru, wielkości lub kształtu, uczy się grupo-

wać obiekty według danej cechy.  
 
 
 

Uczy się przeliczać przedmioty. Uczy się dodawać  
i odejmować na przedmiotach i na palcach 

 
 
 

Uczy Się mierzyć długość np.. Krokami, stopami.  
 
 

Sześciolatek w przedszkolu 

Współpracuje z innymi dziećmi i nauczycielami 
przy rozwiązywaniu stawianych przed nim zadań 

 

Uczy pisać litery. Uczy się pisać cyfry 

 

Uczy się składać z liter sylaby, a z sylab wyrazy. 
Uczy się posługiwać cyframi i znakami działań ma-

tematycznych. Uczy się wyszukiwać informacje        
i korzystać z nich  

 

Rozwija umiejętność koncentrowania uwagi i sku-
piania się na określonym zadaniu 

 

Uczy się czytać i pisać wyrazy i zadania (od lewej 
strony do prawej i od góry do dołu). Uczy się od-
czytywać i zapisywać działania matematyczne.  

 

Uczy się rozróżniać i nazywać figury geometryczne 
(koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt)  

 

Uczy się działań na liczbach (dodawanie  i odejmo-
wanie)  

 

Uczy się mierzyć długość posługując się linijką  

  

 

Sześciolatek w I klasie  


