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Warsztaty twórcze

Miasteczko Świętego Mikołaja

      Freestyle? – czemu nie!

Wolontariusze
w projekcie
"Zostań
bohaterem
swojej szkoły –
wyzwanie na
motywowanie".

P. Skóra i W. Scisłowicz

     Na początku grudnia na szkolnej sali gimnastycznej
podziwialiśmy umiejętności Pawła Skóry, który jest mistrzem
świata i mistrzem Polski we  Freestyle footbolu. 
   Freestyle footbol jest to młoda dyscyplina sportu wywodząca się
z piłki nożnej. Powstała na skutek udoskonalania i wymyślania
nowych sztuczek piłkarskich. Zadaniem zawodników jest
wykonanie ewolucji żonglersko-cyrkowych z piłką. Sportowiec
zaprezentował nam swoje sztuczki w kilkuminutowym pokazie , a
następnie przeprowadził warsztaty dla uczniów z technik akrobacji
z piłką. Pokaz Pawła Skóry bardzo podobał się uczniom,
obejrzeliśmy go dzięki pani poseł Elżbietcie Stępień. 

I. Sygut

Miasteczko Świętego Mikołaja

Uczniowie z klas
piątych i szóstych
pracowali jako
wolontariusze i
pomagali młodszym
kolegom w budowie
"Miasteczka
Świętego Mikołaja".

Wszystkie chętne
dzieci wzięły udział
w cyklu
kreatywnych
„Warsztatów
małego architekta”.
Miały one na celu
wprowadzanie
uczniów w świat
kultury, sztuki 
i historii.
Obserwowaliśmy
zmagania
wolontariuszy 
i młodych twórców, 
a efekt ich wspólnej
pracy prezentujemy
na zdjęciach.

Natalia i Ola z 4c 

fot. I. Sygut
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Ćwicz pamięć, mów wiersze

KONKURS SZOPENOWSKI

Humor
     :)

  Nie kupuj
kartek na
święta! Zrób
je sam! Oto
nasz prosty
przepis na
oryginalną
kartkę
świąteczną.

  Od początku października w radiu i w telewizji
słychać było ciągle muzykę Chopina. Okazało się, że
rozpoczął się w Warszawie Międzynarodowy Konkurs
im. Fryderyka Chopina. Postanowiłam choć trochę
przysłuchać się tej muzyce i zobaczyć w telewizji, jak
grają młodzi pianiści z całego świata. W konkursie
grało 75 uczestników z 20 krajów świata, w tym 15
Polaków. Konkurs był 3-etapowy. 4-etap to finał. W
finale znalazło się 10 pianistów, w tym Polak Szymon
Nehring. Grał bardzo pięknie mazurki i było mi żal, że
nie dostał za ich wykonanie nagrody.   
                                                 Ciąg dalszy na str.3

W listopadzie odbył się konkurs recytatorski dla klas 4-6.Nauczyciele byli
bardzo zadowoleni z dużej ilości chętnych uczniów. Z klas czwartych  
1 miejsce zajęła Ula Marciniak. Z klas 5 ex aequo pierwsze miejsce zajęli
Brayan Gattei i Julia Kornaga. W klasach szóstych zwycięzcą został
Maciej Tatys. Konkurs prowadził pp. Monika Spychalska 
i Katarzyna Krasnopolska. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.
                                           Napisały Hania Gawin i Ola Siwak z klasy 4c

- Mamo,
dostałem
dziś 1 za coś
czego nie
zrobiłem.
- A czego nie
zrobiłeś?
- Zadania
domowego.

U. Marciniak

.

Laureaci
Laureaci

Potrzebne Wam będą:
blok techniczny, kolorowe guziki,
pisak, igła i nitka.
Weź kartkę z bloku technicznego 
i zegnij na pół. Następnie przyszyj
guziki do kartki w miejscach w
których chcesz mieć bombki. Do
guzików markerem dorysuj
sznureczki. W środku napisz
życzenia. Gotowe!

Ola Siwak kl. 4C

              Oryginalna kartka świąteczna? - 
                             zrób ją sam

Kartka

https://www.pexels.com/photo/music-piano-
compose-14548/

.
.

www.zszywka.pl
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PORADNIK 
NA BOŻE NARODZENIE

Koncert w klubie
       AGATKA

Konkurs
szopenowski

Cd. ze str. 2
W konkursie zwyciężył
Koreańczyk, który zaczarował
wszystkich swoją grą! Podobali mi
się też inni finaliści, a szczególnie
najmłodszy uczestnik konkursu
Kanadyjczyk Yike Tong Yang.
Dzięki temu konkursowi chyba
częściej będę słuchać muzyki
Chopina. Nie tylko pięknych
mazurków, ale i polonezów, no i
preludiów. Kiedy usłyszałam
Preludium deszczowe, to tak jakby
krople deszczu padały na klawisze
fortepianu.
Napisała Gabrysia Konopka kl. 6b

    U niektórych, tak jak na przykład
u mnie, na biurku może stać mała
choinka. Możecie ją sami ozdobić.
Podczas długich jesiennych
wieczorów możecie sami zrobić
ozdoby, na pewno będzie z tym
sporo zabawy. Chyba nie
uwierzycie, ale w te święta
pierwszy raz robię sama pierniczki.
Będzie super, myślę że wszystko
się uda. Wam też życzę Wesołych
Świąt.

Julia Końko kl. 4b 

20 listopada uczennice naszej
szkoły Julita Patyna i Anastazja
Mytykiuk wystąpiły w
zaprzyjaźnionym Klubie
Mieszkańców "Agatka". 
Podczas "Wieczoru z kulturą"
zaprezentowały swoje talenty
wokalne w bardzo szerokim
repertuarze. Dziewczęta otrzymały
wielkie brawa i słowa uznania za
swoje pięknie wykonane piosenki 
i ballady wyśpiewane w języku
polskim, angielskim oraz
ukraińskim. 
Uczennice przygotowała pani
Barbara Łozińska.Julita i Anastazja

    Oczywiście na pewno
Wasi rodzice lub dziadkowie
organizują Święta Bożego
Narodzenia. Ale ja przecież
piszę do was, więc
zacznijmy od tego żeby
znaleźć sobie jakieś zajęcie.

Stroik
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"Agatka"

źródło: www.pexels.com
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"Nie znosiłam historii" - 
wywiad z p. Moniką Spychalską

Edukacja filmowa
       "Wicher"

Odkrywanie
Japonii

Chcemy polecić wam do obejrzenia
film „Wicher” w reżyserii Katji von
Garnier. Obraz opowiada o 14-
letniej dziewczynce o imieniu Mika,
która miała problemy z nauką i
zachowaniem w szkole. Podczas
wakacji została odesłana do babci 

W listopadzie uczestniczyłam w
orientalnych warsztatach w klubie
Agatka i sporo dowiedziałam się o
Japonii. Chętnie podzielę się z
wami tą wiedzą. 
  Japonia jest odmienna kulturowo
od Polski i od reszty świata. W
Japonii wchodząc do czyjegoś
mieszkania lub świątyni  zawsze
trzeba zdejmować buty. Głośne
czyszczenie nosa w miejscu
publicznym nie jest mile widziane.
W Japonii je się pałeczkami, a zupy
pije z miseczki (można siorbać). 

W domach, ale też w wielu
restauracjach stoliki są bardzo
niskie i siedzi się na podłodze.
Oczywiście uprzednio powinno się
zdjąć buty. Rok szkolny w Japonii
rozpoczyna się 1 kwietnia, a
kończy się w marcu. W kraju tym
produkuje się najwięcej
samochodów na świecie. 

Hanna Gawin kl. 4c

Świątynia Zen

Sushi

-Dzień dobry. Czy zgodzi się
Pani z nami porozmawiać?
-Dzień dobry z przyjemnością
odpowiem na Wasze pytania.
-Ile lat pracuje Pani w szkole?
-Pracuję już piąty rok, jednak zaraz
po studiach pracowałam 
w naszej szkole przez pół roku.
Potem przez kolejne pięć uczyłam
w liceum.
-Czy lubi Pani uczyć dzieci i co
jest w tym najtrudniejszego?
-Bardzo lubię swoją pracę i chyba
wolałabym pytanie co jest w tym
najlepszego.
-Czy zawsze interesowała się
Pani historią? 

na wieś aby poprawić swoje oceny i
pomóc w pracy na farmie. 
Pewnego razu uwagę Miki zwraca
koń Wicher, który podobnie jak ona
nie ufa ludziom. Czy dziewczynce
uda się zaprzyjaźnić z koniem i czy
ta przyjaźń może zmienić jej życie?
Gorąco polecamy ten film, jest
bardzo wzruszający, nie
pożałujecie.

Julia Końko, Nikola Pawłowska

Wicher

-Muszę się przyznać, że w szkole podstawowej historii nie znosiłam.
Daty, daty... Z tym ją kojarzyłam. Dopiero później zrozumiałam, że jest to
niezwykle ważny i potrzebny przedmiot, który uczy logicznego myślenia.
-Proszę zdradzić nam jaka jest Pani ulubiona postać historyczna?
Jest ich wiele i jak teraz o tym myślę to więcej jest wśród nich kobiet m. in.
Anna Boleyn, Joanna d'Arc, Frida Kahlo, Josephine Baker, Zelda
Fitzgerald... wszystkie odważne i zdecydowane, tworcze i inteligentne.
-Czy ma Pani jakieś hobby i jak spędza Pani wolny czas?
Tak i to nie jedno. W soboty z rodziną gramy w koszykówkę, a potem
idziemy na basen. W zimie narty, latem rower. Bardzo lubię też czytać.

pixabay.com

pixabay.com

www.filmweb.pl


