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SZKOLNY KONKURS  FOTOGRAFICZNY  Z OKAZJI   DNIA ZIEMI  DLA
KLAS I- III ROZSTRZYGNIĘTY

W miniony piątek obchodziliśmy- zgodnie z kalendarzem- Dzień Ziemi. Z tej okazji w naszej
szkole po raz pierwszy zorganizowano konkurs fotograficzny pt. „ Moja piękna planeta” dla
uczniów klas I – III. Uczniowie mieli za zadanie wykonać dwa zdjęcia o tematyce „ Fauna i
flora w wiosennym wydaniu”. Prace były oceniane przez jury w składzie: pan Waldemar
Kościukiewicz – nauczyciel plastyki oraz pan Jarosław Fossa – opiekun Koła
Fotograficznego w naszej szkole. Oceniając pracę brano pod uwagę: jakość fotografii,
światło, barwę, kolor, kadrowanie, treść fotografii i
co najważniejsze- wrażenia artystyczne. W ocenie
panów zdjęcia były bardzo dobre i na wysokim
poziomie. Wszyscy uczestnicy dostali nagrody
oraz dyplomy.
Do konkursu przystąpiło 21 osób. A oto nasi
laureaci:
I – miejsce Jakub Jaworski – klasa 1 b
II – miejsce Kornel Korolczuk – klasa 1 a
III – miejsce Blanka Chomicz – klasa 1 b
I – miejsce Michał Głodny – klasa 2 a
I – miejsce Sebastian Mikulski – klasa 3 b
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy
dalszych sukcesów.

Organizatorzy R. Rawlik, M. Jokiel

DWÓJKA PAMIĘTA

Kolejny raz wzięliśmy udział w akcji
społeczno-edukacyjnej “Żonkile”, upamiętniającej
rocznicę powstania w getcie warszawskim.
Wychowawcy klas 1-3 przeprowadzili z uczniami zajęcia
wg przesłanych scenariuszy i materiałów edukacyjnych
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a uczniowie
klas 4-6 na lekcjach techniki wykonali piękne kwiaty z
papieru i bibuły jako symbole pamięci o powstaniu.
Dziękuję serdecznie zaangażowanym nauczycielom,
uczniom za pamięć i czynny udział w akcji.

Koordynator szkolny akcji - Monika Kubica
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PROJEKT  EKOLOGICZNY  W  BIBLIOTECE

W ramach projektu edukacyjnego pt. „Czy świat może istnieć bez pszczół” w bibliotece
szkolnej realizowane są działania edukacyjne, których celem jest zapoznanie uczniów z klas
1-3 z informacjami dotyczącymi życia pszczół. Uczniowie z klasy 2b Filip Dull i Natalia
Cygan oraz Aleksandra Bałko z klasy 2a w ciekawy sposób opowiadali o zwyczajach tych
pożytecznych owadów. Bardzo pomocne okazały się rekwizyty wypożyczone przez rodziców
Filipa z klasy 2b. Państwo Dull prowadzą pasiekę w Dolinie rzeki Myśli, w której znajduje się
około 100 uli. Dzięki ich uprzejmości Filip, Natalka i Ola mogli zademonstrować budowę ula,
pokazać węzę, na której robotnice budują plastry miodu i ramki z plastrami po miodzie.
Dzieci z bliska zobaczyły także „podkurzacz” czyli takie urządzenie, które pomaga uspokoić
pszczoły, gdy pszczelarz chce wybrać miód z ula. Rodzice Filipa przygotowali dla dzieci
produkty pszczele takie jak miód, pieżga oraz lizaki miodowe, którymi Filip poczęstował
kolegów i koleżanki z klasy. Uczniowie z entuzjazmem odpowiadali na zagadki
przygotowane przez prowadzących spotkanie i z zainteresowaniem oglądali, wąchali i
dotykali plastry, w których pszczoły umieszczają miód. Uczestniczący w spotkaniu mogli
także zobaczyć z Filipa przebranego w strój pszczelarski. Dziękujemy Filipowi, Oli i Natalce
za prezentację wiadomości o pszczołach. Mamy nadzieję, że dzieci zrozumiały dlaczego
warto podjąć działania zmierzające do ich ochrony. Opis kolejnych działań w ramach
projektu na temat pszczół już wkrótce na stronie internetowej.

Organizator      Renata  Kunisz
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KODOWANIE  W  KLASIE  2 A

W ramach projektu POMORZE ZACHODNIE –
WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNE uczniowie klasy 2a uczestniczyli
w zajęciach kodowania. Poznali matę edukacyjną,
wykonując różne zadania z edukacji
matematycznej i polonistycznej. Układali
zakodowane obrazki, rozpoznawali części mowy,
ćwiczyli tabliczkę mnożenia, utrwalali dodawanie i
odejmowanie, układali sudoku obrazkowe oraz
wykonywali obliczenia pieniężne i odczytywali
godziny na zegarze. Zajęcia były prowadzone w
formie zabawy z zastosowaniem wielu atrakcyjnych
pomocy, dlatego uczniowie chętnie brali w nich
udział.

Iwona Grzegorczyk

ORTOGRAFICZNE  PISANKI  NA  LEKCJI  JĘZYKA  POLSKIEGO

W tym roku na lekcje przed świętami przygotowałam dla uczniów ortograficzne pisanki. Aby
je zgodnie z instrukcją pomalować, uczniowie sprawdzali pisownię wyrazów w słowniczku
ortograficznym. Zadanie mogli wykonywać indywidualnie, w parach lub w większych grupach
Podczas lekcji uczniowie pisali poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosowali
reguły pisowni. Zadanie spodobało się uczniom klas czwartych, piątych i szóstych.
Wioletta Rafałowicz
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ROGALE, KOZIOŁKI  I……DACHOWANIE

Klasa 8a wzięła udział w
wycieczce do Poznania.
Zwiedzanie stolicy Wielkopolski
rozpoczęliśmy od starego rynku,
gdzie przewodnik przybliżył nam
historię miasta, pokazując
najważniejsze zabytki. O godz.
12:00 mogliśmy wraz z licznie
przybyłymi turystami obejrzeć
„trykające” koziołki. To pamiątka po
tym, jak pewnego dnia dwa
koziołki, czując zbliżający się ich
koniec, uciekły na ratuszową
wieżę. Zwiedziliśmy także
Poznańską Farę i Stary Browar.
Następnie przeszliśmy do Rogalowego Muzeum, w którym prowadzący pokaz i warsztaty w
przezabawny sposób opowiedzieli nam o tajnikach wypiekania rogali świętomarcińskich.
Mogliśmy również poznać gwarę poznaniaków. Zaopatrzeni w rogale ruszyliśmy do Skoda
Autolab. To pierwsze tak zaawansowane technicznie i przyjazne Interaktywne Centrum
Bezpieczeństwa w Polsce. W każdej z 5 stref możesz skorzystać z interaktywnych
eksponatów, Mogliśmy nie tylko poznać zasady bezpiecznej jazdy, ale również zobaczyć jak
nasze ciało zachowuje się podczas zderzenia, jak ważne jest zapinanie pasów
bezpieczeństwa, prawidłowo ustawiony zagłówek i zabezpieczanie przedmiotów w
samochodzie. Czy wiecie, że mała butelka wody uderza w nas podczas wypadku z siła
ponad 60 kg, a plecak ponad 600kg? Ostatnim elementem był symulator dachowania, co
możecie obejrzeć na zdjęciach.

K. Kaliściak
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