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          Biblioteka w Osiu             Dzień
Edukacji   Narodowej!
           14.10.2016

.

Obchody
Dnia
Edukacji
Narodowej
udały się
naszej
szkole
wyjątkowo!
 O godz.8.00
dzieci
wyruszyły do
Grudziądza
na seans
"Sekretne
życie
zwierzaków
domowych"

.

.

Po przybyciu do szkoły
ok. godz.12.30 odbył się
uroczysty apel, gdzie Pani
Dyrektor Gabriela
Chabowska podziękowała
nauczycielom  i
pracownikom szkoły za ich
zaangażowanie i codzienny
trud. Następnie
kółko teatralne pod
nadzorem pani Marty
Aniszewskiej przygotowało
występ artystyczny. Na
koniec odbył się bardzo
zabawny konkurs dla
nauczycieli. Z pewnością
ten niezwykły dzień
podobała się wszystkim i
długo zostanie w naszej
pamięci!!!!!

       Dziękujemy!!!

  Wszystkiego Najlepszego
      Drodzy Nauczyciele!

"Książki są
lekarstwem
dla umysłu".

  W drodze powrotnej
         z kina , dzieci
             zwiedziły
     bibliotekę w Osiu.
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                                 JESIEŃ
Większość z nas z jej nadejścia się nie cieszy,
bo lato mogłoby trwać w nieskończoność .
Jednak  jesień to nie tylko deszcz, ziąb i
szaruga, lecz również błękitne niebo,
kolorowe liście, żołędzie i kasztany. Pierwszy
dzień jesieni rozpoczął się 23 września i
potrwa do dnia przesilenia zimowego tj. 21
grudnia do    godziny 11.44 czasu polskiego.
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    Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
          "Moje ulubione zwierzątko leśne"
                 Wdecki Park Krajobrazowy
                               24.10.2016 r.
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                                     Pasowanie Pierwszoklasistów
                                                 28.10.2016

.

Pasowanie na ucznia
to bardzo ważna
uroczystość w naszym
szkolnym kalendarzu
imprez.Uroczystość
odbyła się na korytarzu
szkolnym.
Naprzeciwko sceny
ustawione były krzesła,
na których siedzieli
grono
pedagogiczne,rodzice i
uczniowie.
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                  UWAGA
W dniu 28.11.2016 r odbędzie
się bal andrzejkowy z
udziałem wodzireja w
godzinach :11.30..13.30.
Przygotujmy stroje
karnawałowe na ten dzień.

          WYCIECZKA DO KINA
                   14.10.2016
           "SEKRETNE ŻYCIE
    ZWIERZAKÓW DOMOWYCH"
                           W
                  GRUDZIĄDZU

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DZIENNIKARZY     
DO UDZIAŁU W TWORZENIU NASZEJ   
GAZETKI SZKOLNEJ.
REDAKTOREM NACZELNYM JEST PANI ANIA
RÓŻYŃSKA U KTÓREJ MOŻNA DOKONAĆ
ZAPISU.

          ZAPRASZAMY!!!!

TU WARTO ZAJRZEĆ:
www.wolnelektury.pl  :strona z książkami, które
można czytać online.
www.matzoo.pl   :strona do ćwiczeń
matematycznych w formie zabawy dla dzieci od 1
do 6 klasy.
www.duolingo.com  : nauka języków obcych.
www.ortografka.pl     : ortografia na wesoło.

     NASZĄ GAZETKĘ MOŻNA RÓWNIEŻ
OBEJRZEĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
                WWW.JUNIORMEDIA.PL
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            HUMOR SZKOLNY
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PANI PYTA JASIA :
-Powiedz mi kto to był:
Słowacki, Mickiewicz i
Norwid?
-Nie wiem. A powie mi pani
kto to był  :Chudy, Zyga i
Kazek?
-Nie wiem Jasiu :odpowiada
nauczycielka
-To co mnie pani swoją bandą
straszy?

Nauczyciel pyta Jasia:
_Jasiu w jaki sposób  można
uzyskać światło dzięki
wykorzystaniu wody?
_Trzeba umyć okno , panie
profesorze.

.
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