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RAJD PAMIĘCI NARODOWEJ 
W JANOWIE

Rajd

       Dnia 16 maja 2015 r. chętni uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w Rajdzie Pamięci Narodowej w Janowie.
Celami rajdu było:uczczenie 95 rocznicy obchodów
Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, promowanie
terenów miejscowości Janowo, popularyzowanie turystyki
na terenie Dolnego Powiśla i umacnianie przyjacielskich
więzi. Uczestnicy rajdu przeszli przez 5 miejscowości Małej
Polski, rozwiązywali przydzielone zadania, zwiedzali
historyczne miejsca. Po rajdzie uczniowie, zebrali zdobyte
informacje i przygotowali się do wieczornicy, podsumowania
dnia. Odwiedzili Izbę Pamięci i Izbę Regionalną. Integrowali
się z uczniami innych szkół, poprzez zabawy i gry sportowe.
Dzień zakończył się prezentacją każdej grupy, wręczeniem
nagród za udział i przemową p. dyrektora szkoły w Janowie
p. Marka Strociaka.

Dzień był długi, ale bardzo udany.

rajd

Obrady jury

Konkurs "Kolorowa skarbonka"
rozstrzygnięty!!!

Laureaci konkursu "Kolorowa skarbonka", którzy wezmą
udział w darmowej wycieczce do Gdyni.

kl. I - III
Gruza Martyna kl. I a

Więckowska Amelia kl. I a
Bojaryn Zuzanna kl. I b
Kowalska Amelia kl. II a
Wulff Weronika kl. III a

kl. IV - VI
Kamieniew Jakub kl. IV b
Wasiniak Michał kl. IV b

Beyer Monika kl. VI b

Jury: Elżbieta Jabłońska i Krzysztof Lis - animatorzy kultury,
pracownic Gminnego Ośrodka Kultury

W numerze:

Rajd Pamięci
Narodowej;
Pasowanie
pierwszaków na
czytelników i czytanie
razem z rodzicami w
kl. Ib;
Sukcesy sportowe;
Dzień wiedzy o
papierosach;
Wyniki konkursu
''Kolorowa Skarbonka"
Wizyta w straży;
Warsztaty;
Rozrywka
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                  CZYTAM RAZEM Z RODZICAMI- impreza klasowa I B

Rodzice uczniów 1b wiedzą, jak istotne jest w życiu małego człowieka czytanie i jak duży wpływ na
jego wszechstronny rozwój. Wiedzą również, że codzienne czytanie dziecku jest najlepszą inwestycją
w jego przyszłość. Dlatego też postanowili razem z wychowawczynią zorganizować spotkanie,
podczas którego przekonywali nasze maluchy, że czytanie jest przyjemnym i miłym sposobem na
spędzanie wolnego czasu.
Rodzice zaprezentowali popularne i najbardziej lubiane przez maluchów utwory Juliana Tuwima : ,,Słoń
Trąbalski ‘’,  „Spóźniony słowik”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”,  „O Panu Tralalińskim”.
Dzieci świetnie poradziły sobie z oglądaniem za pomocą  gestów i minek tytułów wierszy Tuwima.

Dużo radości wzbudziła krótka inscenizacja wiersza A. Fredy „Paweł i Gaweł” Przygotowana przez
p.Czerwonkę jej syna  Jakuba i Bartosza Bar. Pani Wojdaszko zaprezentowała z córką Amelką
wspaniały utwór z przesłaniem, że najważniejszą rzeczą  w życiu każdego z nas jest rodzina.

Mamy zadbały również o słodką chwile zapomnienia-upiekły wyśmienite ciasta.  
Dużym wyzwaniem dla dzieci jak i dla rodziców było zaprojektowanie i wykonanie zakładki do książki.
Wszyscy wykonali piękne, wyjątkowe zakładki i dlatego każdy z uczestników został nagrodzony
oklaskami oraz naklejką.

Rodzice czytają dzieciom

Uczniowie wykonują zakładki do książek

Pasowanie uczniów 
kl. I na czytelników

Dnia 18 maja odbyło się pasowania uczniów klas I
na czytelników. Uroczystość przygotowała klasa
Vb pod opieką swojej wychowawczyni p. Anny
Detmer. Uczniowie przygotowali przedstawienie
pt.: „Kłótnia wróżek”. Wróżki spierały się o to,
która z bajek jest najlepsza. Podczas występu
aktorzy odgrywali sceny z różnych znanych
bajek, a zadaniem pierwszaków był odgadnąć,
jaki jest ich tytuł. Publiczność była zachwycona.
Po występie pierwszoklasiści złożyli przysięgę
czytelnika. Następnie otrzymali od starszych
kolegów dyplomy oraz słodką niespodziankę.

"Kłótnia wróżek"

Przedstawienie kl. V b

                 WIEMY, ŻE CZYTANIE JEST BARDZO WAŻNE !
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   Warsztaty rzeźbienia 
    w glinie i kulinarne

Dnia 23 kwietnia 
2015 r. w związku z
realizacja w szkole
programów
profilaktycznych
„Znajdź właściwe
rozwiązanie” i „Nie pal
przy mnie, proszę”,
obchodziliśmy w
naszej szkole „Dzień
wiedzy o

papierosach”. Tego
dnia zorganizowany
został międzyklasowy
turniej wiedzy o
papierosach. Każda
klasa otrzyma zadania
do wykonania, z
których rozliczyć się
musiała do godz.
12.00 . Poziom
trudności zadań był

dostosowany do
wieku uczniów.
Uczestnicy musieli
m.in. wykonać plakat i
napisać wiersz
zniechęcający do
palenia papierosów,
rozwiązać krzyżówki i
quiz. Z wytworów
pracy uczniów
stworzona została

wystawa. Za duże
zaangażowanie
uczniów jury
postanowiło nagrodzić
wszystkie klasy
słodkościami.

aktywny udział kl. II bwręczenie nagród

Wizyta w Straży Pożarnej

18 maja 2015 r. uczniowie kl. IV b odwiedzili
jednostkę Straży Pożarnej w Kwidzynie.
Uczniowie dowiedzieli się, że praca strażaka to
jeden z najlepszych przykładów pracy
zespołowej. Specyfika zawodu wymaga
współdziałania i komunikatywności.
Czwartoklasiści uświadomili sobie, że strażak
dziś to nie tylko specjalista od gaszenia pożarów,
ale także ratownik, który posługuje się
specjalistycznym sprzętem , pomaga ludziom w
najtrudniejszych sytuacjach. Po tak pouczającej
wizycie klasa miło spędziła czas na lodach i
pizzy.

wizyta w straży

Dnia 12.05.2015 r. uczniowie klasy III a i 
uczestnicy zajęć rewalidacyjnych odwiedzili
Pracownię Rzeźby w Rakowcu. Dzieci poznały
podstawowe techniki rzeźbiarskie, obejrzały
prace, które powstają w pracowni, spróbowały
swoich możliwości rzeźbiąc w glinie.  

Dnia 14 maja 2015 r. odbyły się warsztaty
kulinarne. Chętni uczniowie udali się  do sali
Tradycji Kulinarnej w Rakowcu. Z pomocą pań z
Koła Gospodyń Wiejskich przygotowali naleśniki i
różne rodzaje nadzienia. Każdy uczeń stworzył
swojego ulubionego naleśnika.

warsztaty rzeźbiarskie

            
             DZIEŃ WIEDZY O PAPIEROSACH
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KRZYŻÓWKA

Przedstawienie
profilaktyczne dla uczniów

kl. I- VI

krzyżówka

Pytania:

1. Rano na trawie.
2. Przyszła ......... do woza.
3. Wlazł na płotek.
4. Na przykład żółty, niebieski.
5. Siedzisz w niej w klasie.
6. Stolica Polski.

SUKCESY SPORTOWE
5 maja 2015 r. w Rakowcu odbyły się Mistrzostwa Gminy Kwidzyn w mini
piłkę nożną. Zawody były rozgrywane w kategorii dziewcząt i chłopców. Do
rywalizacji dziewczyn zgłosiły się cztery reprezentacje szkół, a chłopców
 trzy (zabrakło drużyny z SP Korzeniewo). W obu kategoriach uczniowie
naszej szkoły okazali się „niezbyt gościnni” i zwyciężyli, kwalifikując się do
następnego etapu rozgrywek jakim jest Finał Powiatu Kwidzyńskiego.

Z kolei w rozgrywkach na etapie powiatowym drużyna chłopców zajęła
III miejsce, a dziewcząt I i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego.

rozgrywki w mini piłkę nożną

Dnia 20 maja 2015 r. w naszej szkole odbyło się
przedstawienie profilaktyczne pt."Magiczny
bagaż" przygotowane przez Teatr Profilaktyczny
KURTYNA z Krakowa. Przedstawienie to
opowiadało o historii Adasia, który był niesfornym
chłopcem i przez swoje wybryki miał coraz mniej
kolegów. Wszystko zmieniło się, gdy odwiedzili go
tajemniczy goście. Adaś dostał od nich w
prezencie zaczarowany bagaż. To dzięki niemu
wygrał ze swoimi słabościami i odzyskał wiarę w
potęgę dobra i siłę mądrości.
Spotkanie zorganizowała p. Jolanta Dagil.

przedstawienie

To ostatnie wydanie naszej gazetki przed wakacjami.

Wszystkim uczniom 
i pracownikom szkoły życzymy
udanego wypoczynku podczas

wakacji !!!
REDAKCJA
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