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PROJEKTU

Zespół Szkół im.Fredry w
Odrzykoniu
Świątka 4
38-406, Odrzykoń

Wydanie specjalne
06/16

My czytamy!

Rekord pobityZaczytani...

Z książką... ...za pan brat!

Jak nie czytam, jak czytam!
Dnia 10 czerwca o godzinie 10:00 uczniowie ze wszystkich szkół w Polsce zebrali się w określonym miejscu, by wspólnie czytać – każdy to, na co ma
ochotę. Głównym celem tej akcji była promocja czytelnictwa, jak również wyrażenie sprzeciwu, aby nie  zamykać bibliotek i czytelni w  Polsce.
Przedsięwzięcie skierowane było przede wszystkim do młodych ludzi, by zamiast tracić czas w Internecie- przeczytać ciekawą książkę.

 Akcja ta odbyła się również w naszej szkole. Każda klasa zadeklarowała, że ubierze się na określony kolor. O godzinie 10:00 przed budynkiem szkoły
czytaliśmy nasze ulubione książki. Później na drodze wypisywaliśmy tytuły  książek, a było ich niemało! Wszyscy czynnie uczestniczyli w akcji, a przy
okazji dobrze się bawili.

                                                                                                                                                                                                                                 Klaudia

10.06.2016

D.H.D.H.

D.H. D.H.
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Nasze ulubione tytuły

Maluchy były zachwycone

10.06.2016

10.06.2016
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DZIEŃ DZIECKA W BULLERBYN

1 czerwca w Odrzykoniu doszło do realizacji projektu „Dzień Dziecka w Bullerbyn”. Inicjatorem całego wydarzenia była Pani Joanna Nowak- bibliotekarz
szkolny. Sam pomysł wzbudził u dzieci ogromną ciekawość i zaangażowanie. Drugoklasiści już od dłuższego czasu przygotowywali się do wzięcia
udziału w projekcie, czytając książki Astrid Lindgren. Poznawali nowych bohaterów, a także ich pomysły na spędzanie czasu wolnego. Całe wydarzenie
miało na celu urealnienie przygód i zabaw książkowych bohaterów. W ogrodzie nieopodal szkoły powstała więc osada Bullerbyn, do której 1 czerwca
zawitali uczniowie Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu. Oprócz takich atrakcji jak szukanie skarbu czy delektowanie się napojem z drzewa
lemoniadowego, dzieci  miały okazję sprawdzić się w roli gospodarzy. W odrzykońskim Bullerbyn nie zabrakło bowiem zagrody z prawdziwymi
zwierzakami. Były króliki, konik, pies ,kury, kurczaki, kaczki kozy.  Zabawa rozpoczęła się odnalezieniem listu od dzieci z Bullerbyn a następnie
poszukiwaniem mapy zadań. Po odnalezieniu mapy, dzieci wykonywały zadania na podstawie zabaw” Dzieci z Bulerbyn.”
Piękna pogoda, zaangażowanie,  pomysłowość i radość dzieci pozwoliły nam zrealizować projekt w stu procentach.
Na początku trzeba było odnależć list...Oto jego fragnment:
Posłuchajcie Przyjaciele,
Dziś Was przygód czeka wiele.
Ślemy do Was list z daleka
I piszemy co Was czeka.
Jeśli lubi ktoś zabawę,
Zapraszamy na wyprawę.
Mnóstwo zadań do zrobienia
No i skarb do znalezienia!!!
Lecz na drodze przeszkód wiele,
Dacie radę, Przyjaciele?
Coś dla ułatwienia mamy,
Mapę zadań przesyłamy....

Nasz raj Gotowi do zadań?J.N. J.N.
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W wiankach

Niektóre z zadań...
. Zadaniem dzieci jest pomalowanie domku
oraz urządzenie jego wnętrza. 
Kluczyk znaleziony!
Domek otworzony!
Lecz sami zobaczcie, wymaga poprawy.
Zróbcie tu najmilsze na świecie miejsce do
zabawy!

Zadanie dla chłopców- domek wymalować!
Nie musicie wcale dziś farbek żałować.
Dziewczęta zaś pięknie wnętrze przyozdobią,
Przytulny pokoik niechaj tutaj zrobią.
Pamiętajcie także nakarmić zwierzątka,
Niech nie chodzą głodne maleńkie kurczątka.
Po skończonej pracy na mapę zerknijcie,
W wyznaczone miejsce chłopaki biegnijcie!
Dziewczęta w tym czasie ucztę przygotują.
Samych smakołyków prędko naszykują.
W paczce po cygarach prześlą zaproszenie,
Gdy na stole będzie gotowe jedzenie
Dziewczynki będą uczyć się pleść wianki z
polnych kwiatów.
Nim się goście zdążą zjawić,
Wy możecie się pobawić!
Tyle pięknych kwiatów wkoło,
Uśmiechają się wesoło.
Odłóżcie na chwilę szklanki
I spróbujcie zapleść wianki.
Zadaniem chłopców będzie zbudowanie tajnej
bazy z gałązek.
Ten wigwam za tajną bazę przyjmijcie,
A do zamaskowania iglastych gałązek użyjcie.

Na jednej z gałęzi drzewa ukryta będzie kolejna
podpowiedź, aby ją zdobyć trzeba będzie
wspiąć się po linie.
Gruba lina- dla Mocarzy!
Któreś dziecko się odważy?
Wspiąć najwyżej jak się da,
Drzewko to podpowiedź ma!
Czas na relaks. Na ławeczce, tuż obok stawu
dzieci głośno odczytają fragment wybranej
przez siebie, ciekawej przygody któregoś z
bohaterów książki A. Lindgren.
A teraz usiądźmy razem,
Poczytajmy książki nad stawem.

Płukanie złota. W starej wannie ukryty został
skarb, aby go wydobyć należy użyć dużego
sita.

Jacy bohaterowie skarbu poszukują?
Czarną opaską jedno oko maskują.
Zeszłej nocy tutaj byli,
Kosztowności gdzieś ukryli!

Brodzenie w kałuży
Który odważaniak zanurzy
Bosą stopę w kałuży?

J.Nowak

Zaopiekuj się mną

Nad stawem Płukanie złota

J.N. J.N.

J.N. J.N.
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