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WIZYTA NA
UNIWERSYTECIE

Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie naszej
szkoły przygotowali ciekawe przedstawienie. Mogliśmy przenieść
się w czasie i spotkać znane postacie historyczne, takie jak: król
Stanisław August Poniatowski (Bartek Formela), Hugo Kołłątaj
(Mateusz Łukiańczyk), Ignacy Potocki (Szymon Borejszo),
Stanisław Małachowski (Tymon Frąś) czy Adam Kazimierz
Czartoryski (Krzysztof Biernaś). Uczniowie wcielający się w te
role przygotowali kostiumy wiernie nawiązujące do epoki
oświecenia. Szczególną uwagę zwracały fryzury młodych
aktorów, całkiem odmienne od współczesnych. Bohaterami
przedstawienia byli też młodzi kibice Lechii Gdańsk i Arki Gdyni,
którzy podczas spaceru trafiają do pałacu króla i mają wrażenie,
że przenieśli się do XVIII wieku. Okazuje się, że są świadkami
kręcenia filmu o wydarzeniach historycznych. Występ zakończył
się przesłaniem mówiącym, że wolność jest dla nas bardzo
ważna i powinna istnieć ponad wszelkimi podziałami.
Przedstawienie mogli obejrzeć również rodzice podczas spotkania
pod hasłem: „Majowe popołudnie z historią w tle”. 
                                                         Krzysztof Biernaś

Podróż do przeszłości

13 maja udaliśmy się na spotkanie
zorganizowane przez Wydział
Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego w
Sopocie. Zostaliśmy zaproszeni na
warsztaty „Ile wart jest pieniądz?”, które
były prowadzone przez sympatyczne
studentki tej placówki. Dowiedzieliśmy się,
min. jak najłatwiej liczyć średnią zarobków
w kraju oraz ile Big Maców można kupić za
średnią pensję w danym kraju. Okazało
się, że w Polsce za miesięczne
wynagrodzenie można kupić 365 Big
Maców. Poznaliśmy także kursy walutowe.
Następnie odbył się quiz dotyczący tych
informacji. Walka była zacięta, w końcu
wyłoniono zwycięzców. Nagrodą były
ciekawe książki o ekonomii dla dzieci.
Później zwiedzaliśmy cały Wydział
Ekonomii oraz uczestniczyliśmy w mini
wykładzie w auli uniwersyteckiej. Wykład
prowadzony przez panią profesor dotyczył
logo różnych firm. Dzięki temu mogliśmy
poczuć się jak prawdziwi studenci. Po
wyjściu z budynku uniwersytetu poszliśmy
na „Monciak”, coś zjeść i odpocząć. Z
uśmiechem wróciliśmy do szkoły, może
niektórzy wrócą po latach na tę uczelnię –
któż to wie!               N.K. 

Jak studenci

WIWAT MAJ! 3 MAJ!
PRZEDPOŁUDNIE Z HISTORIĄ W TLE

L.W.
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CO SŁYCHAĆ W SZKOLE?
KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

W ŚWIECIE PŁAZÓW

W marcu obchodziliśmy Dzień Patrona - Brunona
Gregorkiewicza. Kim był Brunon Gregorkiewicz? Dla
przypomnienia - kilka ważniejszych informacji. Urodził
się w Górnym Pręgowie. Służył w wojsku, brał udział w
powstaniu wielkopolskim. Po zakończeniu służby
wojskowej pracował jako działacz społeczny i
polityczny. W świetlicy kolejowej w Bielkowie
zorganizował dla dzieci nauczanie języka polskiego.
Zajmował się także pomocą dla osób starszych i
ubogich. W kwietniu 1940 roku został aresztowany i
przewieziony do obozu koncentracyjnego w Stutthofie,
gdzie zginął 10 marca 1942 roku.
Pamiętając o jego patriotycznej postawie 
i poświęceniu dla innych co roku organizujemy
uroczyste obchody Dnia Patrona. Z tej okazji
wszystkie klasy uczestniczyły w konkursie na
najpiękniejszy album o patronie, a także musiały
przygotować scenkę z jego życia. Dzięki temu
mogliśmy przenieść się w czasie i wyobrazić sobie jak
ciężkie było życie w tym okresie. Wszystkie albumy
były pięknie wykonane. Po naradzie Jury przyznało I
miejsce klasie V i II B. Na koniec reprezentacje klas
uczciły pamięć patrona składając wiązankę kwiatów
pod jego pomnikiem. Natomiast w kwietniu delegacja
uczniów wraz z panią dyrektor spotkała się z córką i
wnuczką naszego patrona. Było to bardzo miłe
spotkanie i okazja do wspomnień.
                                                   Krzyś Biernaś

Wizyta u pani Cyryli

W maju odbył się pokaz płazów. Przyjechał do nas pan
z wieloma kolorowymi żyjątkami, np. traszkami,
żabami i salamandrą. Mieliśmy okazję wysłuchać
wielu bardzo ciekawych informacji. Pan Karol
odtwarzał dźwięki, jakie wydają te stworzenia. To, co
nas najbardziej zaciekawiło, to żaba, która przyklejała
się do palca dzięki swoim przyssawkom na
kończynach. Ciekawe były również traszki, które
przypominały małe czarne jaszczurki. Salamandra
była także podobna kształtem do jaszczurki, dlatego
łatwo się pomylić, ale dzięki wskazaniu różnic przez
pana Karola można ją odróżnić. Ta wizyta umożliwiła
nam bliski kontakt z naturą, której częścią są
płazy.                       M.Głodek, O. Karamon

SalamandraScenka o patronie: kl. IV

K.N.

.L.W.
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POWITANIE WIOSNY,
czyli zielono nam!

NIEZWYKLI GOŚCIE

21 marca przedszkolaki i uczniowie wszystkich klas wzięli udział w
obchodach Dnia Wiosny. Należało wykonać następujące zadania:
ilustrację do wiersza o wiośnie, wiersz lub piosenkę oraz ubrać się na
zielono. Klasy rywalizowały ze sobą, a nagrodą był jeden dzień wolny od
pytania i sprawdzianów. Pierwsze miejsce zajęła 2B, klasy: 1A, 1B, 2A, 3 i
4 uzyskały 21 punktów, a V i VI 18 punktów. Po rozgrywkach
konkursowych młodsze klasy udały się z marzanną na spacer po
Bielkówku, natomiast starsze mogły obejrzeć przedstawienie
profilaktyczne pt. „Facebook'owy Kopciuszek” przygotowane przez
uczniów z koła teatralnego. Aktorzy zaprezentowali historię
współczesnych nastolatków, którzy kontaktują się głównie na facebooku.
Główny bohater na swoich urodzinach czuje się samotny, gdyż wszyscy
goście nie zwracają na niego uwagi. Humor mu się poprawia dopiero, gdy
na imprezę przybywa skromna Ania z własnoręcznie wykonanym
prezentem. Aktorzy chcieli przekazać nam, żeby nie zapominać o
przyjaciołach i nie zatracać się w wirtualnym świecie.Ten dzień, mimo nie
najcieplejszej pogody, dodał nam energii, ochoty do zabawy i radości
życia!                                                                               
                                                  Krzyś Biernaś

.

Wiosna w kl. IIa

31 marca przyjechali do nas przyrodnicy z
interesującymi ptakami – sowami, jastrzębiami i
sokołem. Oglądaliśmy pokazy umiejętności ptaków,
takie jak: szybkie latanie, lądowanie, wydawanie
dźwięków i reagowanie na komendy wypowiedziane
przez trenera. Prowadzący w ciekawy sposób
opowiadał o pochodzeniu prezentowanych ptaków i o
codziennej pracy z nimi, która wymaga dużego
poświęcenia. Podczas spotkania niektóre ptaki miały
założony kaptur, ponieważ czują się trochę niepewnie
w nowym miejscu i mogłyby nas zaatakować. Na
zakończenie prowadzący zorganizował quiz
sprawdzający naszą wiedzę o ptakach, a zwycięzcom
wręczył drobne upominki. Po spotkaniu wszyscy mogli
sfotografować się z piękną, białą sową. To
niesamowite wrażenie: mieć sowę na ramieniu!
Dzięki tym zajęciom pokochaliśmy ptaki i mogliśmy
pogłębić naszą wiedzę przyrodniczą.                      
Krzyś Biernaś

Przerażenie czy ciekawość?

.

L.W.

L.W.
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REALIZACJA PROGRAMU
"KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

UCZTA NA OLIMPIE

WYPRAWA DO KRAINY BAŚNI

Klasa V pracowała kilka tygodni nad projektem
mitologicznym. Uczniowie wcielili się w postacie z
mitów, przygotowali rekwizyty i opowiadali swoją
historię. Zeusem był Kacper Śliwiński, który wzywał na
Olimp kolejne bóstwa. Mogliśmy podziwiać postacie i
ich pomysłowo wykonane stroje, a przybyli między
innymi: Hermes (Krzysztof Biernaś), Nyks (Klaudia
Gołubowska), Hekate (Wiktoria Prabucka), Posejdon
(Mateusz Łukiańczyk), Eris (Weronika Radomska),
Tanatos (Tymon Frąś), Ares (Bartek Formela),
Demeter (Julia Leśniewska), Tyche (Marta Kamińska),
Hefajstos (Nikodem Redmann), Selene (Oliwia
Więckiewicz).
W tym dniu klasa V mogła poczuć się jak bogowie
greccy i chociaż na jeden dzień przenieść się na
Olimp.
                                        Weronika Radomska

Uczniowie klasy IV przygotowali na
lekcję języka polskiego prezentację
wybranej baśni. Dzięki temu
przypomnieliśmy sobie wiele
pięknych utworów, a także
poznaliśmy nowe, mniej
znane.Zobaczyliśmy też ciekawe
przebrania, min. panią Zamieć
(M.Szalewska), wróżkę z
„Kopciuszka” (L.Leszczyńska),
króla z baśni „Księżyc„
(A.Godlewska), żołnierza z baśni
„Krzesiwo” (J. Borys). Uczniowie
przygotowali też ciekawe albumy i
plakaty. Przedstawili nam treść
wybranych baśni, a także swoje
wrażenia po ich przeczytaniu. 
Ciekawą prezentację multimedialną
pokazała M.Głodek.
Po tej lekcji wiele baśni pozostanie
w naszej pamięci na dłużej.
                         M.Głodek

Na Olimpie

Prezentacja Posejdona

Kopciuszek Pani Zamieć

.

.

M.N M.N.
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NASZE SUKCESY

.

Z dumą informujemy, że Zespół Kształcenia i
Wychowania w Bielkówku wygrał dofinansowanie w
ramach programu Erasmus+. Projekt nazywa się
"Nowi nauczyciele dla nowych kompetencji. Kreatywne
metody nauczania i przeciwdziałania stresowi w ZKiW
w Bielkówku", będzie realizowany w latach 2016-2018 i
dotyczy wyjazdów do Grecji, Portugalii i Hiszpanii na
kursy metodyczne dla nauczycieli oraz pracowników
niepedagogicznych ZKiW w Bielkówku. Prezentujemy
fragment oceny merytorycznej: "Projekt z dużym
potencjałem. Starannie przygotowany. Zgodny z
celami i priorytetami Akcji i sektora. Pozwoli
wnioskodawcy na dalszy rozwój, wzmocni potencjał,
przyniesie korzyści. Bardzo starannie uzasadniona
potrzeba realizacji, poparta konkretnymi danymi i
wynikami przeprowadzonych analiz. Bardzo starannie
przygotowany Europejski Plan Rozwoju, poparty
danymi, analizami i publikacjami. Wskazuje
najważniejsze kierunki i obszary działań. Jasno
określono cel główny oraz cele szczegółowe.
Dokładnie rozpisano wszystkie niezbędne działania i
etapy projektu. Harmonogram umieszcza je
prawidłowo w czasie, opisuje ich szczegóły. Z
rozmysłem wybrano i wskazano konkretne szkolenia o
różnorodnej tematyce, w zależności od potrzeb
poszczególnych uczestników. Określa terminy
mobilności, wskazuje ich miejsca, liczbę osób.
Przewidziano również udział pracowników
niepedagogicznych. Szczegółowo i efektywnie
zaplanowano wykorzystanie platformy eTwinning.
Zaproponowane działania adekwatne do postawionych
celów i przewidzianych rezultatów. Wskazano efekty
uczenia się, potwierdzone certyfikatem Europass.

1. Gminny Konkurs Recytatorski z Języka
Kaszubskiego
Natalia Klesińska kl. VI – II miejsce
Julia Leśniewska kl. V – III miejsce
2. Powiatowy Konkurs Recytatorski z Języka
Kaszubskiego
Natalia Klesińska kl. VI – II miejsce
3. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur”
Ola Formela kl. VI – wyróżnienie
Tomas Marciszewski kl. IV – wyróżnienie
4. Powiatowy Konkurs Czytelniczy
Natalia Klesińska kl. VI – I miejsce
5. Konkurs na teledysk do angielskiej piosenki
Szymon Borejszo kl. VI – I miejsce
Michalina Głodek kl. IV – II miejsce
Zosia Jurkiewicz i Julia Leśniewska kl. V – III miejsce
6. Konkurs BRD
Zuzia Rodziewicz, Ola Formela,
Szymon Borejszo i Patryk Murglin kl. VI – III miejsce
7. Konkurs Wiedzy o UE – Euromaj
Mateusz Nurczyński kl.VI , Basia Kościelska kl. V
i Karolina Skowronowska kl. IV – III miejsce

Konkurs na teledysk

.

L.W.
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DZIEŃ
EKSPERYMENTÓW

26 kwietnia w naszej szkole odbył się interaktywny
konkurs języka angielskiego "The Big Challenge". W
konkursie brała udział klasa piąta i klasa szósta. W
pierwszej dziesiątce znaleźli się: Zosia Jurkiewicz
kl. V (10 miejsce w naszym województwie), Patryk
Srebny kl. VI, Natalia Klesińska kl. VI ex aequo
Weronika Radomska kl. V, Szymon Borejszo kl. VI,
Zuzia Rodziewicz kl. VI, Ola Karamon kl. VI, Mateusz
Nurczyński kl. VI, Natalia Smardzewska kl. VI,
Gniewosz Glaza kl. V, Klaudia Gołubowska kl. V.
Laureaci zostaną nagrodzeni: komiksami,
kalendarzami, ołówkami, flagami UK i USA,
chorągiewkami, notesami, książkami do nauki języka
angielskiego, medalami i dyplomami na apelu przed
zakończeniem roku szkolnego. Udział w konkursie
został dofinansowany ze środków Rady Rodziców.
                               Z.Jurkiewicz, J. Leśniewska

.

26 kwietnia został zorganizowany przez uczniów klas
IV-VI Dzień Eksperymentów. Mogliśmy podziwiać
imponujące pokazy z dziedziny chemii i fizyki, takie
jak: wodne tornado, wodne cymbałki, napięcie
powierzchniowe, uciekające kolory, skacząca
kukurydza, domowy wulkan, kolorowy deszcz, ciecz
nieniutonowska, niewidzialna woda, tańczące rodzynki
czy skaczące jajko. Największym zainteresowaniem
cieszył się pokaz: wodne tornado, polega on na tym,
że trzeba bardzo dokładnie zakręcić butelkę z wodą i
obserwować jak leci w dół. Zaś wodne cymbałki
przygotowujemy w następujący sposób: nalewamy
odpowiednią ilość wody do 8 słoików i gramy na nich
łyżeczką. W tym dniu mogliśmy się poczuć się jak w
laboratorium i poznać doświadczalnie tajniki nauki.
Eksperymenty mogli obejrzeć również rodzice,
dziadkowie, a także zaproszeni goście z nadleśnictwa i
Gminy Kolbudy.                         Krzyś Biernaś

.

.

Cóż za chwilę się stanie?

NASZA REDAKCJA:
Opiekun: Magdalena Nitschke
Redaktorzy: Krzysztof Biernaś, Michalina Głodek,
Weronika Radomska, Natalia Klesińska, Ola Formela,
Ola Karamon, Zofia Jurkiewicz, Julia Leśniewska.
Zapraszamy do współpracy!
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