
Odwiedziny duszpasterskie 
 

W środę 18 stycznia 2017r. wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz 
nasze przedszkolaki zgromadzili się na korytarzu na corocznej 
szkolnej kolędzie. Po wspólnej modlitwie i kolędowaniu   
ks. proboszcz  poświęcił kropiąc wodą święconą wszystkie  klasy  
i gabinety. Na koniec złożył życzenia noworoczne dzieciom  
i nauczycielom. Na pamiątkę wszyscy otrzymali obrazek. 
 
 

  

          

 

Gazetka przedszkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Poborszowie. 

           Nr 1/2017, cena: 1,00 zł. 

Wigilijka dzieci z przedszkola  
w Poborszowie 

 22 grudnia dzieci z przedszkola w Poborszowie uczestniczyły 
w Jasełkach przygotowanych przez panią Anię i uczniów. 
Przedstawienie bardzo się dzieciom podobało i odświętnie ubrane 
przedszkolaki zasiadły do przygotowanego na sali przedszkolnej stołu 
wigilijnego. Dzięki rodzicom i mamie Rafałka Wojciech  oraz 
paniom, dzieci ze smakiem zajadały przygotowane w dwóch 
rodzajach pierożki, popijając ciepłym barszczykiem. Słuchając kolęd  
i łamiąc się opłatkiem wszyscy składaliśmy sobie nawzajem 
świąteczne życzenia.  

     

                                                              

Przedszkolne 
wieści 



Dzień Babci i Dziadka 
W niedzielę 14 stycznia  o godzinie 14.00 w Kościele  
w Poborszowie dzieci z klas I-III pod nadzorem pani katechetki 
Anny Terleckiej wystawiły dla wszystkich Babć i Dziadków  
z okazji  ich święta Jasełka. Występ zaszczycili swą obecnością 
licznie przybyli goście, ale przede wszystkim babcie i dziadkowie. 
Dumni ze swoich wnucząt, ze wzruszeniem podziwiali doskonale 
przygotowany program artystyczny. Aktorzy wkładając  całe serce 
i zapał we wspaniałych strojach prezentowali swoje role. Po raz 
kolejny mogliśmy  przeżyć historię Marii i Józefa.  Na zakończenie 
przedszkolaki zaśpiewały piosenki dla Babci i Dziadka oraz 
wszystkie dzieci złożyły życzenia, wręczyły seniorom prezenty 
i zaprosiły na wspólne świętowanie przy słodkim poczęstunku. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy pomogli 
w organizowaniu uroczystości z okazji dnia Babci i Dziadka. 

 

            

 

Odwiedziny strażaków 
z OSP w Większycach 

W dniu 16.01.2017r. naszą szkołę odwiedzili strażacy z OSP  
w Większycach. W ramach kampanii społecznej „Czad i ogień - 
obudź czujność” przeprowadzili ciekawe zajęcia. Dzieci miały 
okazję zapoznać się z zagrożeniami jakie niesie czad i ogień  
w codziennym życiu. Strażacy przedstawili zasady przeciwdziałania. 
zatruciom tlenkiem węgla. Przedszkolaki oraz uczniowie 
uczestniczyli również w pokazie sprzętu strażackiego i poznali 
tajniki pracy strażaka. Chętni mieli nawet możliwość przymierzyć 
profesjonalną odzież strażacką. To spotkanie na długo pozostanie  
w naszej pamięci. 

Serdecznie dziękujemy! 

 

             


