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„Matematyka jest kluczem do nauki, którego
nie można zgubić, więc spróbuj go polubić".

17 marca 2016 roku w naszej szkole zorganizowany został
Dzień Matematyki. Była to wspaniała okazja do
zaakcentowania ogromnej roli tej dziedziny nauki w życiu
człowieka.
Dzień matematyki został stworzony po to, aby dać uczniom
trochę odmiany w nauce matematyki. Udział w grach i
zabawach matematycznych ma na celu pokazać inną
stronę tej nauki. Matematyka może być przyjemna i dawać
radość.
Uczniowie do tego dnia przygotowywali się już wcześniej.
Zorganizowano konkurs na najciekawszy plakat pt.:
"Matematyka wokół nas". Licznie uczestniczyli również w
konkursie "Kangur".

Tak oto dzięki pani Annie Detmer i panu Leszkowi Troper  w
czarującej atmosferze spędziliśmy kolejny dzień z
matematyką. Wszyscy świetnie się bawili, chociaż na co
dzień nie wszyscy kochają matematykę.

Laureatką konkursu została:
Klaudia Szych kl. VI b
Wyróżnienia otrzymali:
Damian Szejerka, Julia Figurska, Arleta Nowogrodzka,
Dominik Wojtyra, Robert Małkiewicz, Ewa Wojtyra, Angelika
Żak, Wiktoria Klepacka, Marcin Małecki, Adrian Wojtyra,
Radosław Wojtyra.Dzien matematyki

KONKURS WIELKANOCNY -
WYNIKI

30 marca został rozstrzygnięty konkurs wielkanocny
zorganizowany przez Świetlicę Szkolną i Samorząd
Uczniowski.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Komisja
konkursowa wybrała najładniejsze prace.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce Komorowska Malwina kl. II a
II miejsce Więckowska Amelia kl. II a
III miejsce Wasiniak Michał kl. V b

Wyróżnienia otrzymali:

Rybicka Wiktoria kl. I a
Kowalska Amelia kl. III a
Kowalski Jan kl. IV b

konkurs sko
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Wyjazd do teatru Spotkanie integracyjne klasy I a

Dnia 15 marca 2016 r. w Smykolandii w Kwidzynie odbyło się rodzinne
spotkanie integracyjne klasy I a. Spotkanie składało się z dwóch części. 
W części pierwsze wszystkie rodziny wykonały mapy myśli o swojej
rodzinie i je przedstawiły, a następnie rozwiązały krzyżówkę o nasze klasie.
W części drugiej rodzice mieli czas żeby porozmawiać i bliżej się poznać, a
dzieci korzystały z atrakcji sali zabaw. Wszyscy uczestnicy spotkania miło
spędzili czas.

integracja 1a

integracja 1Awizyta w teatrze

„Wiersze są skarbnicą żywej mądrości” -  ta myśl legła u podstaw
stworzenia spektaklu „Szalone bajeczki z dziadunia teczki”. Spektakl ten, 11
kwietnia w kwidzyński kinoteatrze, mieli okazję obejrzeć i aktywnie w nim
uczestniczyć uczniowie klasy Ia i Ic.  Oplecione bajkową scenerią  wiersze
sprawiły, że dzieci same odpowiadały na pytania stawiane przez aktorów.
Zabawne dialogi prowadzone przez artystów, kwitowane były przez
najmłodszych salwami śmiechu. Zaproszenie na scenę dla młodych widzów
było wielkim przeżyciem.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet – 8 marca Samorząd Uczniowski
przygotował dla  wszystkich pań, tych małych i nieco starszych słodką
niespodziankę. Tego dnia panowała naprawdę miła atmosfera i każda
pani słodko się uśmiechała.

Dzień Kobiet
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POKAZ CAPOEIRY W NASZEJ SZKOLE

Dnia 17 kwietnia 2016 r. odbył się w naszej szkole pokaz capoeiry
przygotowany przez członków grupy KS Capoeira Kwidzyn. Podczas
spotkania uczniowie dowiedzieli się, że capoeira to wywodząca się z tradycji
afrykańskiej i brazylijskiej sztuka walki, której formy są rytmiczne,
akrobatyczne i skupiają się na kopnięciach. Istotą capoeira są elementy
tańca wpływające na płynność i nieprzewidywalność ataków.  Dzieci miały
okazję obejrzeć profesjonalny pokaz tej sztuki walki oraz wziąć udział w
krótkim treningu. 

pokazpokaz 2

KIERMASZ WIELKANOCNY - PODSUMOWANIE

22 marca  Świetlica Szkolna i  Samorząd Uczniowski zorganizowały
kiermasz wielkanocny. W trakcie sprzedaży można było zakupić
różnorodne dekoracje świąteczne tj. jajka, króliczki, kurczaczki,
baranki, babeczki oraz piękne stroiki. Ozdoby zostały wykonane z
różnych materiałów, przez dzieci, wychowawców świetlicy oraz
rodziców. Dochód z kiermaszu przekazany zostanie na darmową
wycieczkę nagrodową dla uczniów naszej szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy współpracowali z
zespołem świetlicowym oraz tym, którzy zakupili

własnoręczne dzieła.

kiermasz

kiermasz wielkanocny
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najmilsi

WYNIKI KONKURSÓW RECYTATORSKICH
Powiatowe konkursy recytatorskie "Proza i Poezja Światowa" i
"Recytator"
Zuzanna Urbańska II miejsce, I miejsce
Kamila Andrzejewska wyróżnienie
Zuzanna Szyszko wyróżnienie
Nicola Mejer wyróżnienie
Udział Nina Wolnik , Krystian Czerwonka, Zuzanna Tarnowska

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH UCZNIÓW
Konkurs religijny etap wojewódzki Angelika Żak finalistka
Powiatowy Konkurs Plastyczny dla świetlic Wiktoria Olszewska
II miejsce; 
Mistrzostwa Powiatu Kwidzyńskiego w Minikoszykówce Chłopców
IV miejsce; Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych Biegach Przełajowych
Julia Gabriel IV miejsce i udział w finale wojewódzkim

red.
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