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Tradycyjnie w styczniu przygotowaliśmy niespodziankę dla
naszych kochanych Babć i Dziadków. Sala gimnastyczna pękała
w szwach.
Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas I-III zaprezentowali
program artystyczny. Można było usłyszeć wesołe piosenki,
tańce, okolicznościowe wierszyki i życzenia. Babcie i dziadkowie
zostali również obdarowani pięknymi, własnoręcznie wykonanymi
upominkami. Na koniec przygotowano słodki poczęstunek.
Podczas przedstawienia pt.,,Serce dla Babci i Dziadka'' i innych
występów na twarzach gości można było dostrzec radosne miny i
wzruszenie.
Jeszcze raz życzymy naszym drogim Babciom i Dziadkom „Sto
lat” i do zobaczenia za rok.
                                                             Krzysztof Biernaś

J

Mali muzycy

Polonez

Skład Redakcji:
Krzysztof Biernaś, Lena Leszczyńska,
Michalina Głodek, Zuzanna Rodziewicz,
Natalia Klesińska, Ola Karamon, Milena
Kądziołka, Zosia Jurkiewicz, Weronika
Radomska, 
opiekun: Magdalena Nitschke

1.Z życia szkoły - relacje z
najważniejszych wydarzeń w minionym
półroczu
2. Wywiad z miłośniczką Ameryki
Południowej - Alicją Wojczuk
3. Kto stoi na czele Samorządu
Szkolnego?
4. "Książki naszych marzeń" już w
bibliotece
5. O projekcie JA CZYTAM
6. Kącik miłośników zwierząt: czy znacie
zeberki?
Wiele innych ciekawostek.
Jeśli chcecie podzielić się z nami czymś
ważnym lub interesującym dla Was,
czekamy na kontakt. Zapraszamy
wszystkich uczniów do współpracy.
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JA CZYTAM Co to jest?
KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

"KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"
JUŻ W BIBLIOTECE!

Już są! Dotarły do szkoły „Książki naszych marzeń”!
Mogliśmy je obejrzeć podczas wystawy
zorganizowanej w bibliotece. Klasy młodsze, aby je
zachęcić do czytania, wysłuchały nawet fragmentów
nowych książek. Przypomnijmy, że „Książki naszych
marzeń” to ministerialny projekt, dzięki któremu
biblioteki szkolne mogły powiększyć swój księgozbiór
głównie o nowości czytelnicze, czyli pozycje chętnie
czytane i poszukiwane przez uczniów. Zakupy zostały
poprzedzone wyborami, podczas których uczniowie
proponowali konkretne tytuły i autorów książek „ich
marzeń”. Aktualnie książki już są wypożyczane, a
niektóre wręcz rozchwytywane i trzeba się zapisywać
na liście w kolejce. Jednak właśnie taki był cel tej akcji:
moda, uzależnienie od czytania. Dzięki projektowi
biblioteka wzbogaciła się aż o 96 nowych pozycji!
Czytajcie, dzielcie się wrażeniami na temat książek –
czekamy na Wasze opinie. Już niebawem konkursy
czytelnicze. Liczymy na Was!

Co to jest?
To kampania społeczna, której głównym celem jest
wywołanie mody na czytanie. W ramach projektu w
naszej szkole działa Dyskusyjny Klub Edukacyjny
(DKE) dla klas I-III i klas IV-VI
Spotkania Klubu odbywają się raz w miesiącu - w
środy. Jesteśmy już po dwóch spotkaniach, bardzo
udanych. Co robimy podczas spotkań? Poznajemy
teksty współczesnych twórców o istotnych dla nas
problemach, oglądamy filmy dokumentalne, uczymy
się dyskutować, wyrażać swoje zdanie, spędzamy
miło czas, dbamy o pozytywną atmosferę.
Nasze hasło przewodnie to:
Jestem dumny, bo czytam. Czytam, bo chcę, a nie
czytam, bo muszę.
Dołącz do nas!

Zeberki to małe ptaki. Samce posiadają
pomarańczowe policzki i rude piórka w białe kropki pod
skrzydłami. Spód ciała jest biały, na czarnym ogonie
mają białe pasy. Dzioby są mocne i czerwone, nóżki
pomarańczowe. Samice nie są takie kolorowe. Skąd
tyle wiem o zeberkach? Mam dwa takie ptaszki:
samicę i samca, samica ma na imię Mgiełka, a samiec
Piegus. Mgiełka lubi latać po pokoju, a Piegus jeść i
spać. Codziennie dolewam im wody, a co dwa dni
dosypuję ziarna. Dwa razy w tygodniu wymieniam ich
brudny piasek. Przysmakiem zeberek jest proso w
kolbie. Bardzo lubię pielęgnować moje ptaszki.  M.G.
                                          

I spotkanie

Nowości

Zeberki

M.N.

M.N.

.
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  WIZYTA PODRÓŻNICZKI

W październiku odwiedziła nas była uczennica naszej
szkoły: Alicja Wojczuk, która przez rok mieszkała w
Kolumbii. Przygotowała prezentację multimedialną o
Kolumbii i całej Ameryce Południowej. Opowiadała o
zróżnicowanej geografii, żywności, o warunkach
mieszkalnych, zwierzętach i roślinach występujących
w Ameryce Południowej. Wszyscy słuchali z
zaciekawieniem.
Udało nam się przeprowadzić krótki wywiad z Alicją.
- Dlaczego wyjechałaś do Kolumbii?
- Wyjechałam, bo bardzo chciałam zwiedzić Amerykę
Południową i zobaczyć nową, inną kulturę. Zawsze
mnie pociągało, żeby sobie wyjechać na dłużej, nie
tylko na wakacje, ale właśnie na cały rok. A dlaczego
Kolumbia? Brałam udział w takim programie
umożliwiającym wymianę i pracę oraz naukę za
granicą i w ramach programu wysłano mnie do
Kolumbii, byłam z tego wyboru bardzo zadowolona.
- Czy podobały się Tobie tamte zwyczaje ?
- Bardzo, ponieważ w Kolumbii i w Ameryce
Południowej ludzie są dużo bardziej energiczni,
ekspresyjni i potrafią wyrazić to co myślą, to co czują.
Dużo się bawią, dużo tańczą, dużo śpiewają.
- Czy chciałabyś zamieszkać w Kolumbii na stałe?
- Nie chciałabym, bo bardzo podobało mi się moje
życie w Polsce, ale chętnie bym tam wracała co jakiś
czas na wakacje.
- Co bardziej podoba Ci się w Kolumbii niż w Polsce?
- Zależy, czasami jedzenie, na przykład owoce, bardzo
tęsknię za południowymi owocami. Mam też w
Kolumbii bardzo dużo przyjaciół, taką jakby drugą
rodzinę. Bardziej mi się podoba tamtejsza
różnorodność, pejzaże, geografia, góry, które są dużo
większe i imponujące. Podoba mi się też to, że mogę
sobie raz pojechać na Karaiby, raz do Amazonii,
właśnie ta różnorodność, której nie ma w Polsce aż
tyle.                          
                                                    
                                                 Natalia Klesińska

Nasza podróżniczka

Prezentacja

       W KALEJDOSKOPIE SZKOLNYCH WYDARZEŃ,
                     czyli co działo się w I półroczu

M.N.

M.N.



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 20 02/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBielkowski Fakcik

Kto stoi na czele
Samorządu?

    Święto Edukacji
Narodowej

Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej została przygotowana
przez koło teatralne. Na scenę
nadjechał Expres do Wiedzy
uformowany przez uczniów, którzy
recytowali "Lokomotywę" Juliana
Tuwima. Przy odgłosach
pędzącego pociągu i obłokach
wydobywającej się pary uczniowie
z Expresu zapraszali
poszczególnych nauczycieli i
pracowników szkoły do zajęcia
miejsc w wagonach. Pani dyrektor
zasiadła na szczególnym miejscu i
objęła stanowisko maszynisty.
Wszyscy pedagodzy otrzymali
pamiątkowe bilety wraz z
życzeniami oraz drobne upominki
przygotowane przez Samorząd
Szkolny. Expres do wiedzy nadjeżdża

Nadszedł czas, aby przedstawić
nasz Samorząd Szkolny, wybrany
w demokratycznych wyborach.
Przewodnicząca: Lena
Leszczyńska z kl. IV
Zastępca: Adam Kasicki z kl. IV
Skarbnik: Natalia Klesińska z kl. VI
Wybrani reprezentanci przygotowali
wcześniej swój program działań,
czyli kampanię reklamową.
Okazało się, że to właśnie ich
przekonania najbardziej trafiły do
gustu wyborcom. Przypomnijmy,
że Samorząd tworzą wszyscy
uczniowie, jednak ta trójka stoi na
czele różnych inicjatyw
społecznych i dba o interesy
uczniowskie. Trzymamy kciuki!

Zarząd uczniowski w komplecie

Taekwondo to sztuka walki stworzona w Korei przez generała Choi Hong
Hi na potrzeby wojska. Potem została rozpowszechniona w Europie. Ja i
moi bracia trenujemy ten sport, Wam też polecam.Do naszej szkoły w XII
przyjechało 4 zawodników taekwondo z trenerem Danielem
Nowakowskim. Na pokazach były walki sparingowe (nikt nie ucierpiał, z
powodu ochraniaczy), układy oraz łamanie desek. Zapraszam na stronę
naszego klubu : http://taekwon.pl                             Lena Leszczyńska 

R.T.

M.N.

http://taekwon.pl/
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KAŻDY PIERWSZAK
ZOSTAĆ UCZNIEM
CHCE!

BLISKIE SPOTKANIA Z
PRZYRODĄ

W mijającym półroczu ważnym
wydarzeniem było również
Pasowanie na Ucznia wszystkich
pierwszoklasistów. Z tej okazji
uczniowie klas I, wraz z klasą IV,
przygotowali krótki program
artystyczny. Maluchy z dużym
zaangażowaniem śpiewały piosenki
i recytowały wierszyki. Następnie z
dumą przystępowały do ślubowania
i podchodziły do pani dyrektor, by
odebrać pamiątkowe dyplomy. Były
to niewątpliwie wzruszające chwile,
zwłaszcza dla rodziców. W końcu
to nowy etap w życiu ich pociech.
Powodzenia!

Dumne pierwszaki

Nasi uczniowie
wzięli udział w
dwóch
ekscytujących
spotkaniach.
Były to zajęcia
Błękitnej Szkoły
z Helu oraz
pokaz węży.
Była możliwość
przyjrzenia się z
bliska foce
(atrapa, ale jak
prawdziwa)
oraz innym
zwierzętom
morskim.
Pokaz węży
wzbudzał
zaś sporo
emocji. Nie ma
czego się bać.

Wąż wcale nie taki straszny

.

.

Było momentami groźnie, ale
bezpiecznie

L.W.

L.

.

.
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NASZE PRAWA TO
WAŻNA SPRAWA!

NASTROJOWE CHWILE,
RADOŚĆ i ZABAWA, czyli
grudniowe niespodzianki

Grudzień to miesiąc magiczny, nastrojowy, kiedy to
ludzie chcą być milsi dla innych, chcą pomóc
potrzebującym, a niektórzy po prostu chcą sprawiać
radość i wywoływać uśmiech, zwłaszcza na twarzach
dzieci. Tak też było w naszej szkole. W grudniu
niespodzianką były mikołajkowe warsztaty z robotyki
oraz pokazy chemiczne. Podczas warsztatów
uczniowie mogli zespołowo zbudować prawdziwego
robota z klocków lego i była to prawdziwa frajda.
W nastrój przedświąteczny wprowadziły nas też
przygotowane przez uczniów (głównie z klasy V)
Jasełka. W tym roku mogliśmy poznać obyczaje
bożonarodzeniowe z różnych krajów europejskich, a
także wysłuchać kolęd po angielsku, francusku czy
kaszubsku. Ważne przesłanie to myśl, że bez względu
na pochodzenie i obyczaje, wszyscy jesteśmy ludźmi i
wzajemny szacunek pozwala nam zasiąść do jednego
stołu.
Tuż przed przerwą świąteczną kolejną niespodzianką
były warsztaty komiksu, które poprowadził pan Frąś
(tata Tymona z klasy V). Dowiedzieliśmy się między
innymi jak powstają komiksy i co jest potrzebne, aby je
stworzyć. Niewątpliwie liczy się pomysł i wyobraźnia
oraz zdolności rysownicze.
Grudzień to naprawdę niezwykły miesiąc, szkoda, że
tylko raz w roku.

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw
Dziecka. Uczniowie naszej szkoły przygotowywali
przez kilka tygodni prezentacje, plakaty, hasła i
wierszyki, które dotyczyły wylosowanego przez nich
prawa. W dniu obchodów każda klasa przedstawiła
efekt swojej pracy. Natomiast klasa 4 przygotowała
krótkie przedstawienie na temat różnych praw dziecka.
Uczniowie wcielili się w rolę redaktorów szkolnej
gazetki, odpowiadali na listy czytelników dotyczące
różnych życiowych problemów. Okazuje się, że nie
jest to wcale łatwe. Dobrze, że mówimy o naszych
prawach, dzięki temu coraz więcej dzieci ma
świadomość, że czasami dzieje się coś niewłaściwego
w ich otoczeniu. Wtedy oczywiście powinniśmy
reagować.            
                                             Lena Leszczyńska

Europejskie Jasełka

Przedstawienie

Pierwszaki znają prawa

L.W.

L.W.

L.W.


