Zapraszamy
czytelników
strony
Gminy
Prochowice
WWW.prochowice.com do zapoznania się z informacjami dotyczącymi
działalności Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w
Dąbiu.
Informacje obejmują chronologicznie działania zrealizowane w roku
szkolnym 2019/2020. Życzymy przyjemnej lektury!
Zapraszamy również do śledzenia informacji umieszczanych o wydarzeniach w SP w Dąbiu
na szkolnej stronie: WWW.szkoladabie.szkolna strona.pl oraz na facebooku szkoły.

WRZESIEŃ 2019
1.Bezpieczni w szkole, na drodze i w autobusie
20 września 2019 r. gościliśmy w naszej szkole policjantów sierż. szt. Rafała
Malinowskiego i post. Mariusza Delijewskiego z Posterunku Policji w Prochowicach.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III, V-VIII oraz dzieci z oddziału
przedszkolnego. Rozmawiano o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły, o zasadach
właściwego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz o tym, jak należy poruszać się po
chodniku, prawidłowo przechodzić przez jezdnię, korzystać z sygnalizacji świetlnej, jeździć
rowerem, czy podróżować samochodem.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali dużo pytań oraz dzielili się
doświadczeniami. Podczas spotkania wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy I i II,
które zaśpiewały piosenkę o znaczkach odblaskowych.
Dzieci z oddziału przedszkolnego podczas zajęć o bezpieczeństwie przygotowały
album z pracami, który wręczyły policjantom. Spotkanie przyczyniło się do wzrostu
świadomości na temat zagrożeń na drodze oraz utrwaliło zasady właściwego poruszania się i
zachowania w ruchu drogowym.
Organizatorem spotkania była pedagog szkolny - Pani Anna Machała.
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2. XX DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS - MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST
23.09.2019 r. w Ciechowie odbyły się XX Dolnośląskie Igrzyska LZS Mieszkańców
Wsi i Miast w Biegach Przełajowych.
W zawodach brali udział reprezentanci naszej szkoły. W kategorii klas VII i VIII w
biegu na dystansie 1000 m Dawid Sarna zajął drugie miejsce; na dystansie 400 m klas III i
IV Filip Kubicki był siódmy, a na dystansie 600 m klas V i VI Wiktoria Kurowska zajęła
ósmą lokatę.
Nasi zawodnicy wykazali się sportową postawą. Dzielnie walczyli o jak najwyższe
miejsca, godnie reprezentując naszą szkołę. Gratulujemy sukcesów!
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3. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego na Gminnych Dożynkach w
Prochowicach
8 września 2019r. mieszkańcy Miasta i Gminy Prochowice uczcili Święto Plonów.
W kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Prochowicach poczet sztandarowy
reprezentował naszą szkołę. Podczas uroczystości dziękowano z obfite plony i proszono, aby
nikt nie zaznał głodu. Po uroczystości zgromadzeni wyruszyli barwnym korowodem w
kierunku Stadionu Miejskiego. Tam byliśmy świadkami przekazania chleba. Wysłuchaliśmy
przemówień: Pani Burmistrz Alicji Sielickiej oraz zaproszonych Gości.
Po części oficjalnej mogliśmy obejrzeć występy zespołów ludowych, które
przypomniały i przybliżyły obecnym o obrzędowości dożynek. Tradycją jest częstowanie
przez uczniów SP Dąbie ciasteczkami - biedroneczkami, które kojarzą się wszystkim z
patronem naszej szkoły - księdzem Janem Twardowskim - zwanym ,, księdzem od
biedronki".
Podczas dożynek można było zobaczyć wystawę wieńców dożynkowych, wystawę
zabytkowych sprzętów rolniczych oraz posmakować potraw przygotowanych przez Koła
Gospodyń Wiejskich i strażaków z OSP w Prochowicach. Na dzieci czekało wiele
przygotowanych atrakcji.
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4. Akcja Sprzątanie Świata – 17.09.2020 r.
Sprzątanie Świata - to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest
promowanie czystego otoczenia, prawidłowego gospodarowania odpadami oraz inicjowanie
działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Uczniowie naszej szkoły, zarówno ci mali jak i też młodzież z klas starszych,
wyposażeni w worki i rękawiczki ruszyli do walki o czystą okolicę i teren wokół szkoły.
Kolejny już raz aktywnie włączyli się do Akcji Sprzątania Świata.
Dziękujemy Urzędowi Miasta i Gminy w Prochowicach za przekazanie rękawiczek i
worków na śmieci.
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5. Biegi z historią w tle
W dniu 26.09.2019 r. odbyły się „Biegi z historią w tle 1939- 2019” pod
patronatem Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice p. Alicji Sielickiej. W zawodach tych
brali udział uczniowie naszej szkoły w kategoriach dziewcząt i chłopców klas IV- VIII.
Wśród chłopców z rocznika 2006 Jakub Mazur w swoim biegu zajął pierwsze miejsce.
Wśród dziewcząt z rocznika 2009 Emilia Krzyśko i z rocznika 2008 Wiktoria
Wyciszkiewicz zajęły drugie miejsca. Wiktoria Kurowska z rocznika 2008, Filip Kubicki z
rocznika 2009 i Igor Bachusz z rocznika2005 w swoich biegach zajęli trzecie miejsca.
Za wysokie lokaty i godne reprezentowanie naszej szkoły składamy słowa uznania i
dziękujemy.
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6. Święto Pieczonego Ziemniaka w SP Dąbie
27 września 2019 r. na boisku wiejskim w Dąbiu odbyło się Święto Pieczonego
Ziemniaka.
Dyrektor szkoły serdecznie przywitała przybyłych gości, mieszkańców wsi Dąbie i
okolicznych wsi, uczniów, rodziców i nauczycieli na tą uroczystość, zaprosiła do wspólnej
zabawy i spędzenia wolnego czasu.
Gdy przyszedł czas na gry i konkursy uczestnicy pikniku nie mieli kiedy się nudzić,
bowiem wśród atrakcji znajdowało się wiele ciekawych konkurencji min. skoki w workach,
najdłuższy rzut piłką i konkurs plastyczny. Na zwycięzców konkursów czekały nagrody.
Dzieciom niesamowitą frajdę sprawiły dmuchane zamki i budowanie z klocków. Uczennice
szkoły przygotowały występ artystyczny, w którym zachęcały wszystkich do wspólnych
tańców przy znanych piosenkach.
Jak na piknik przystało nikogo nie ominął poczęstunek. Wszyscy mogli upiec
kiełbaski i spróbować ziemniaków z ogniska. Na łasuchów czekał stolik słodkich ciast.
Spotkanie było bardzo udane i na pewno pozostanie w pamięci. Mamy nadzieję, że wspólnie
spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości i dostarczył miłych wrażeń.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do wspólnego świętowania: uczniom,
Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców w SP Dąbie, Radzie Sołeckiej w Dąbiu, Kołu
Gospodyń wsi Dąbie, radnemu wsi Dąbie - Panu Augustowi Pawlik, Prochowickiemu
Ośrodkowi Kultury i oddziałowi PTTK z Prochowic.
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7. Dzień Chłopaka w SP Dąbie
30 września 2019 r. obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Dziewczęta z poszczególnych
klas stanęły na wysokości zadania i zaplanowały obchody, które na pewno na długo
pozostaną w pamięci solenizantów. Nie mogło zabraknąć życzeń i drobnych upominków w
postaci słodkiego co nieco. Klasy I-III SP również uroczyście obchodziły Dzień Chłopaka.
Całe przedsięwzięcie okryte było wielką tajemnicą. Każdy chłopiec w tym dniu
wyglądał dostojnie, gdyż dziewczynki przygotowały dla nich krawaty i muszki. Zabawa była
przednia, wszyscy świetnie się bawili. Wszystkim chłopcom z okazji ich święta składamy na
łamach naszej strony najserdeczniejsze życzenia!

10

PAŹDZIERNIK 2019
8. Uroczystość otwarcia promenady turystycznej
3 października 2019 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu wzięli udział w uroczystości
otwarcia przez Burmistrz Miasta i Gminy Panią Alicję Sielicką promenady turystycznej.
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9. Pasowanie na ucznia I klasy i przedszkolaka
11 października 2019 r. to ważna data dla wielu uczniów klasy pierwszej i
przedszkolaków - dzień ich pasowania!
Na uroczystość do Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego przybyło
wielu gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: burmistrz Miasta i Gminy Prochowice - pani
Alicja Sielicka, inspektor do spraw oświaty - pani Barbara Rosiak, radny - pan Sebastian
Siwoń, sołtys Dąbia - pan Jan Kołodziej, sołtys Szczedrzykowic - pani Magdalena Siwoń,
radny - pan August Pawlik, dyrektor Domu Dziecka w Golance Dolnej -pani Renata PinczukBrymerska, rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.
To był wyjątkowy dzień w życiu małych uczniów i przedszkolaków. Rozpoczęli oni
swoją przygodę ze szkołą - ciekawą, barwną i niezapomnianą.
Dzieci pod kierunkiem wychowawców, pani Eweliny Piskorowskiej oraz pani Doroty Bobik,
przygotowały przedstawienie. Oprawę muzyczną zapewniła pani Agnieszka Cymbalista.
Mali bohaterowie odważnie prezentowali swoje zdolności recytatorskie oraz
muzyczne. Dzieci pięknie wystąpiły. Nagrodą były wielkie oklaski oraz prezenty od
zaproszonych gości.
Pani dyrektor Gabriela Charazińska pasowała dzieci na uczniów klas pierwszych oraz
przedszkolaków Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego. Od tej pory
„maluchy” stały się jej pełnoprawnymi członkami.
Na zakończenie dzieci otrzymały dyplomy oraz słodkie upominki. Zrobiono pamiątkowe
zdjęcie. Następnie wszyscy w radosnym nastroju udali się na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!
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10. 14 października 2019 r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, oraz
uczniowie. W części artystycznej uczniowie zaśpiewali jesienne piosenki. Pokazali swoje
talenty aktorskie w przedstawieniu pt: „Pokój nauczycielski". Potem odbył się konkurs pt:
Kim jestem? Uczniowie udawali wybranego przez siebie nauczyciela. Było mnóstwo
śmiechu.
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11. 15.10.2019 r. w naszej szkole odbył się DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA Z
GANGIEM SŁODZIAKÓW.
Uczniowie klasy II wraz z wychowawczynią stworzyli dekorację sali - Magiczne
Drzewo Słodziaków - prezentującą siłę dziecięcej wyobraźni. Wykorzystali tę dekorację w
trakcie obchodów Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków.
Wysłuchali wspólnie z uczniami klasy pierwszej i trzeciej oraz dziećmi z oddziału
przedszkolnego leśnych historii Gangu. Dzieci poznały kolejne przygody Słodziaków.
Wiktoria Hućko z kl. VIII wprowadziła uczniów w atmosferę magicznego lasu. Na koniec
uroczystości dzieci zintegrowały się przy zabawie ruchowej z wykorzystaniem piosenki
„Gang Słodziaków - Sensacja, Rewelacja" Emocje związane z kontaktem z literaturą
drugoklasiści wyrazili działaniami twórczymi różnymi technikami plastycznymi, z których
powstała galeria prac.
Celem drugiej edycji konkursu było motywowanie uczniów klas młodszych do
czytania oraz rozwijania wyobraźni.
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12. XXX Dzień Pamięci o św. Janie Pawle II
16 października 2019 roku tradycyjnie od wielu już lat Oddział Okręgowy
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy zorganizował Wieczór pamięci o świętym Janie
Pawle II. W tym roku po raz pierwszy spotkanie odbyło się poza Legnicą. Organizatorem
było Szkolne Koło Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Prochowicach. Patronat nad uroczystością objęła Pani Burmistrz Miasta i Gminy
Prochowice Alicja Sielicka.
W tym roku przypadała 41 rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
Spotkanie rozpoczęło się na skwerze przed pomnikiem Jana Pawła II, gdzie delegacje Urzędu
Miasta, dzieci i młodzieży złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do szkoły, gdzie odbywały się występy. W
spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych z
Legnicy, Lubina, Chojnowa, Dąbia, Bartoszowa, Legnickiego Pola i Bieniowic.
W tej uroczystości naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy oraz uczennice 7
klasy Agata Urbańska i Milena Matyka. Dzieci i młodzież śpiewała pieśni i recytowały
wiersze o papieżu i dla papieża. Była to wzruszająca i pouczająca lekcja o Polaku, który 41 lat
temu został Papieżem.
Na zakończenie uroczystości każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i
mógł skosztować papieskich kremówek i wielu słodkości.
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13. Konkurs piosenki turystycznej
29.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Prochowicach
odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Turystycznej.
Celem konkursu było: propagowanie radości śpiewania, prezentacja dorobku
wokalnego solistów i promowanie piosenki turystycznej.
Szkoła Podstawowa w Dąbiu była reprezentowana przez 18 uczestników konkursu. Wśród
reprezentantów byli uczniowie klasy I, II, III, VI i VII. W konkursie udział wzięli także
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wągrodnie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Prochowicach.
W kategorii zespołów wokalnych klas I-III reprezentanci naszej szkoły otrzymali
wyróżnienia. W kategorii klas IV-VIII szkoły podstawowej Filip Mulka z klasy VI ,,b" i
Agata Urbańska z klasy VII również wyśpiewali wyróżnienia.
Uczniów biorących udział w konkursie przygotowały: Pani Ewelina Piskorowska,
Pani Barbara Czop, Pani Violetta Grabowska i Pani Gabriela Charazińska.
Gratulujemy występu i zapraszamy do udziału w następnej edycji konkursu!
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