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jasełka

Jasełka 
i spotkania wigilijne

Co roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia,
odbywają się w naszej szkole jasełka. Aby tradycji stało
się zadość i tego roku nie mogło być inaczej.
Spotkaliśmy się 22 grudnia w świetlicy szkolnej, aby
podziwiać występ uczniów klasy II a, przygotowany pod
czujnym okiem p. Doroty Szwangruber i p.Zenony
Kęsickiej. Młodzi artyści z dużym przejęciem i
zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role,
prezentowali umiejętności recytatorskie i wokalne. Bez
wątpienia wprowadzili nas w świąteczny nastrój, za co
otrzymali zasłużone brawa.
P o występie, pan Dyrektor złożył wszystkim życzenia
zdrowych i wesołych świąt. Następnie wszyscy
uczniowie udali się na klasowe spotkania wigilijne, aby
cieszyć się świąteczną atmosferą w gronie kolegów i
koleżanek, a niektórych odwiedził nawet św. Mikołaj.

kiermasz

Kiermasz świąteczny
D n i a 17 grudnia, zgodnie z zapowiedziami, odbył się kiermasz
świąteczny. Na naszym stoisku można było kupić: pierniki, upieczone
przez naszych uczniów na warsztatach kulinarnych; ozdoby na patyku
przygotowane przez uczniów klasy I a, bombki ręcznie dekorowane
przez dzieci w świetlicy, kartki świąteczne, styropianowe śnieżki,
stroiki itp. Stoisko obsługiwał Samorząd Uczniowski. Kiermasz cieszył
się dużym zainteresowaniem, zarobiliśmy ponad 500zł.

Apel z okazji 11 listopada

Dnia 10 listopada 2015r. odbył się uroczysty apel z okazji
Dnia Niepodległości. W części artystycznej zaprezentowali
się uczniowie klas piątych i szóstych przygotowani przez 
p. Jacka Strociaka.
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Świąteczny wyjazd do Smykolandii
Dnia 17.12.2015r. klasa Ib oraz Ic spędziła miło czas w kwidzyńskiej
„Smykolandii”. Imprezę prowadzili animatorzy przebrani za Królową Śniegu,
Elsę z Krainy Lodu, Św. Mikołaja oraz wesołe elfy. Program opierał się na
zabawach animacyjnych, tj. przybycie na Biegun Północny, którym była sala
udekorowana na podobieństwo lodowego pałacu, gdzie odbyły się zabawy
kojarzące się z zimą, zabawy z rekwizytami i muzyką oraz wiele innych.
Kolejną atrakcją była pracownia Św. Mikołaja, w której dzieci wspólnie
dekorowali choinkę, a następnie każdy według własnego pomysłu ozdabiał
swoją bombkę. Oprócz tego nasi podopieczni dekorowali własnoręcznie
ciasteczka kolorowymi lukrami i posypkami. Spotkanie zakończyło się
wspólnym pamiątkowym zdjęciem.

Mikołajkowy wyjazd do kina
W dniach 4 i 7 grudnia następujące klasy: Ia, Ib, Ic, IIIa, IIIb, IVa, Vb i VIb,
wybrały się do kina na mikołajkowy seans. W kinie przywitali nas św.
Mikołaj, bałwan i renifer. Uczniowie obejrzeli film animowany pt.: "Dobry
Dinozaur". Po zakończeniu projekcji każde dziecko otrzymało słodki
upominek.

I b

1c

kino2

kino1

Wycieczka edukacyjna klasy Ib i Ic
W dniu 23 listopada 2015 r. odbył się wyjazd kl. I b i c do Zakładu
Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gilwa Mała. Celem wyjazdu było
zapoznanie uczniów z technologią biologiczno-mechanicznego
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jego historią, zaletami stosowanej
metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wycieczka wzbudziła
bardzo duże zainteresowanie ze strony dzieci.
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          ANDRZEJKI

Bezpieczeństwo w sieci
Dnia 17 grudnia odbyło się przedstawienie pt.: „Bezpieczeństwo w sieci” przygotowane przez
uczniów klasy IV a pod opieką ich wychowawcy pana Mirosława Tropera. Akademia poruszała
ważne kwestie bezpiecznego korzystania z komputera, aktorzy przypomnieli o takich zagrożeniach
jak: spam, złe treści, oszuści internetowi, uzależnienie, wirusy. Przedstawienie bardzo się podobało.

Zachęcamy do czytelnictwa!
Dnia 30 listopada 2015r. odbył się apel, którego celem było zachęcenie uczniów do czytania książek.
Występ przygotowali uczniowie klas IV pod opieką p. Bożeny Rybickiej. Uczniowie
przedstawili korzyści, jakie płynął z czytania książek oraz podali kilka ciekawostek.  Na koniec rozdali
wśród publiczności listy, w których namawiają do przeczytania ich ulubionych książek

bezpieczeństwo w sieci

czytelnictwo

Dnia 27.11.2015 r. w naszej szkole odbyła się
dyskoteka andrzejkowa, osobno bawiły się klasy
młodsze i starsze. Oprawą muzyczną,
organizacją konkursów oraz dekoracją sali zajął
się Samorząd Uczniowski. 
Samorząd uczniowski zorganizował następujące
konkursy:
v  Konkurs na zjedzenie murzynka bez użycia rąk
v  Konkurs na jak najszybsze nadmuchanie
balona oraz taniec z balonem
v  Taniec na gazecie
v  Taniec z miotłą
v  Konkurs na najlepszych tancerzy
Wszyscy doskonale się bawili!!!
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Z życia klasy II B

SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU 

2016
życzy redakcja!!!

Jesienny ogród
Dzięki uprzejmości państwa Michalskich uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią I. Mikluszką
mieli okazję zobaczyć różnorodność roślin uprawianych w  jesiennym ogrodzie. Pan Krzysztof
Michalski udzielił wyczerpujących odpowiedzi na temat roślin, które można hodować we własnym
ogródku, ich właściwości, sposobu pielęgnacji oraz czynników, które pozytywnie wpływają na wzrost
roślin ogrodowych. Uczniowie poznali ciekawostki dotyczące uprawy roślin w stylu francuskim. Na
zakończenie wizyty pani Agnieszka przygotowała dla wszystkich niespodziankę w postaci świeżutkich
i jeszcze lekko ciepłych drożdżówek, które przygotowała samodzielnie specjalnie na tę okazję.

ogród

Skąd się biorą ziemniaki?
Dzieci z klasy IIb wraz z wychowawczynią I. Mikluszką wybrały się do małego gospodarstwa
znajdującego się w Rakowcu, a należącego do państwa Mejerów i państwa Czerwonka w celu
zaspokojenia ciekawości, skąd się biorą ziemniaki. Na miejscu uczniowie wzięli udział w konkursie na
największą ilość zebranych ziemniaków. Po skończonej pracy na dzieciaki czekały atrakcje w postaci
ogniska i pieczenia w nim ziemniaków oraz wspólna zabawa, podczas której zdobyły informacje na
temat ziemniaków oraz potraw do których używa się kartofli. Na zakończenie wizyty gospodynie
przygotowały smaczne frytki, tak uwielbiane przez wszystkie dzieciaki.

ziemniaki

Klasa II b poszukuje odpowiedzi na pytanie:
Dlaczego pszczoły są pożyteczne?

Wychowankowie pani Izabeli Mikluszki
postanowili sprawdzić, dlaczego pszczoły są
pożyteczne i jak powstaje miód. W związku z tym
odwiedzili pana Mejera znanego pszczelarza w
Rakowcu i nie tylko… Podczas wizyty dzieci
dowiedziały się o życiu pracowitych owadów,
jakimi są pszczoły, o ich pracy oraz jak ważną
rolę pełnią w przyrodzie. Zdobyły wiele ciekawych
informacji o funkcjonowaniu pszczół, czym się
żywią, jak spędzają zimę i jak powstaje miód.
Miały przyjemność przymierzyć strój pszczelarza
oraz obejrzeć przybory, których używa w swojej
codziennej pracy. Spotkanie zakończyło się
degustacją pysznych kanapek z miodem, które
dzieci smakowały z wielką przyjemnością. 
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