Drodzy Rodzice!!!
Minął I semestr w klasach 0 a, b, c. Dziękujemy Państwu oraz Dyrekcji Zespołu Publicznego
Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Leźnie za miłą i owocną współpracę. Wspólnie dokonaliśmy wielu
wspaniałych osiągnięć. Dzieci z wielkim zaangażowanie brały udział w licznych występach
artystycznych: Dzień Nauczyciela, Dzień Osób Niepełnosprawnych, Jasełka, Dzień Seniora, oraz
w konkursach; jesiennych: „Jesień dary w koszu niesie”, „Mój ulubiony miś”, „Gołąb-znak pokoju”,
zimowych: „Zimowy krajobraz”, oraz związanych z naszym regionem: „Nasze Kaszuby”. Nie zabrakło
również pomysłów w których głównymi aktorami okazały się dzieci, min. nagranie filmu o prawach
dzieci, oraz nauczycielki o „Czerwonym Kapturku”. Ponadto, gościliśmy wspaniałych ludzi, min.
w Dniu Osób Niepełnosprawnych młodzież z SOSW z Żukowa, w ramach doradztwa zawodowego
oraz zajęć otwartych zapraszaliśmy ciekawe osobowości, a dzięki Państwu, akcja „Cała Polska czyta
dzieciom” przyniosła zamierzone rezultaty. Liczne wyjścia jesienne na spacery nauczyły dzieci
rozpoznawania gatunków grzybów, zwierząt, roślinności, po prostu, obcowania z naturą. Warto
przypomnieć o wycieczkach edukacyjnych do teatru oraz Lokalnego Koła Rybackiego, podczas której
prawdziwymi atrakcjami okazało się łowienie ryb, jazda na rowerze, oraz spotkanie ze Świętym
Mikołajem. Dzieci od października uczestniczą w projekcie autorstwa p. Beaty Karcz „Poznajemy
kolory wszystkimi zmysłami”, a dzięki pasjom ich wychowawców mogą również uczęszczać na zajęcia
konstrukcyjne oraz muzyczne. Podsumowaniem roku 2015 było wspólne przygotowanie Wigilii,
strojenie choinki (dziękujemy Państwu Szufel oraz Kobiela za pomoc w zorganizowaniu prawdziwych
choinek) oraz Jasełka, w których dzieci z absolutnym zaangażowaniem, przecudownie zamieniły się
w aktorów oraz podzieliły się opłatkiem z najbliższymi sercu. Serdecznie dziękujemy Rodzicom z klas
„0” za przygotowanie stołów Wigilijnych, sali ( p. Lichy za piękne ozdobne makaronowe choinki) oraz
poczęstunku. Dziękujemy również za aktywny udział w kiermaszu świątecznym oraz innych
przedsięwzięciach klasowych. Bardzo ważne jest, aby dzieci uczyły się tych tradycji od najmłodszych
lat.
Niebawem czekają nas kolejne wyzwania oraz atrakcje szkolne.
Za miniony semestr szkolny jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

