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sala gimnastyczna

 

        
           Dnia 21 listopada 2016 roku uczniowie  
   klasy IIIB, Krystian Paczkowski oraz Jan Woźniak 
     pod opieką pani Kasi Klajna udali się do nowego      
     budynku naszej szkoły, aby sprawdzić jak będą      

    wyglądały sale lekcyjne 
oraz sala gimnastyczna. 

    

              Udało im się również przeprowadzić 
                            wywiad z panem  
    Marcinem Gierszewskim – kierownikiem budowy.

           Pan Marcin oprowadził nas po budynku 
     i pokazał pomieszczenia znajdujące się w nowej      
                                części szkoły:                                  
       dwie sale lekcyjne, gabinet pedagoga 
         i logopedy, gabinet pielęgniarki, szatnie,                
 łazienki z prysznicami, toalety, pomieszczenie            
  gospodarcze i oczywiście salę gimnastyczna. 

      Wymiary nowej sali gimnastycznej wynoszą:          
                            12m na 24 m,                                      
              wydawała się nam ogromna.

Ciekawi nowej 
sali gimnastycznej...

fot. K. Klajna
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   Dowiedzieliśmy się, że prace budowlane zakończyły
się 30 listopada. Podczas prac wystąpiły małe poślizgi
i problemy związane z gruntami, ponieważ odkryte
zostały fundamenty. W projekcie występowały też
braki takie jak na przykład brak instalacji
teletechnicznych. Przez cały okres budowy pracowało
na niej łącznie około 100 ludzi, byli to podwykonawcy,
którzy wykonywali określone prace takie jak:
przygotowanie terenu pod budowę, kafelkowanie,
elektryka, zakładanie klimatyzacji, kładzenie kostki
brukowej itp. 

  Dopytaliśmy także o plac zabaw, pan Marcin wyjaśnił
nam, że nasz stary plac zabaw został zamontowany
zgodnie z przepisami za salą gimnastyczną.

  Ostatnie pytanie, które zadaliśmy dotyczyło pokoju
nauczycielskiego dla Pana Piotra. To pytanie nurtowało
dzieci w szkole od dawna. Wiemy już, że pokój dla
nauczyciela wychowania fizycznego będzie znajdował
się tuż przy sali sportowej, będzie dosyć mały, będzie
też posiadał okienko, z którego pan Piotr będzie mógł
spoglądać na salę.

  Od pani Dyrektor, Małgorzaty Kroll
wiemy, że zajęcia w nowej części
budynku rozpoczną się po feriach
zimowych. W budynku trwają
jeszcze odbiory Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Urzędu
Dozoru Technicznego oraz
Nadzoru Budowlanego. Sala
gimnastyczna jest w pełni
wyposażona w sprzęt sportowy, ale
trwają jeszcze prace mające na
celu doposażenie sal
dydaktycznych w ławki, krzesełka,
tablice kredowe i multimedialne.
Pani Dyrektor poinformowała nas
także, że uroczyste otwarcie sali
gimnastycznej odbędzie się w
drugim tygodniu stycznia.
Rep. K. Paczkowski, J. Woźniak

. .fot. K.Klajna fot. K.Klajna
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Uczniowie działają... 
      Przerażające pajęczaki...

..

  

   Niezwykłą żywą lekcję przyrody  
 pt. Przerażające pajęczaki

przygotowały dziewczyny z klasy
VI: Agata Dudek, Zosia Kowalik,

Asia Wojnowska i Miriam Wenda. 

 W ramach realizacji projektu
uczennice obserwowały życie
domowych pajęczaków, opisały ich
zwyczaje, prowadziły własne
hodowle i zdobywały wiedzę na
temat innych gatunków żyjących  w
Polsce i na całym świecie.

.

 Dziewczyny z pasją opowiadały o swoich
doświadczeniach i badaniach. Dzięki tej pracy
przezwyciężyły starach przed tymi małymi lecz
pięknymi bezkręgowcami. 

   Projekt był tak doskonale przygotowany,
wzbogacony quizem dla odbiorców, że uczennice
przedstawiły go także uczniom klasy IV i V.

   "Dowiedzieliśmy się różnych rzeczy o pająkach. Na
koniec można było podejść do stołu i je obejrzeć.
Wszystkim się podobało i było nam mało, cieszymy
się z tego pięknego pokazu". 

Rep. Zuzanna Wolska

Gratulujemy pomysłu i zaangażowania. 
Brawo dziewczyny!!!!!

fot. J. Mak.

fot. J. Mak.
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 Mega Misja to program
nowoczesnej edukacji, której
organizatorem jest Fundacja
Orange.  Dzięki Mega Misji dzieci
uczestniczące w zajęciach
świetlicowych uczą się poprzez
zabawę jak być bezpiecznym i
świadomym użytkownikiem
multimediów.

 Wszystko to odbywa się w formie
przyjaznej zabawy w cyfrowe
laboratorium, w którym dzieci
pomagają Julce i Kubie, czyli
anonimowym bohaterom łapać
niesfornego Psotnika.

  
 Przygodę z Mega Misją
podopieczni naszych świetlic
rozpoczęli już w kwietniu. To wtedy
wraz z wychowawcami nagrali 30
sekundowy filmik promujący naszą
szkołę i jednocześnie zgłaszający
kandydaturę naszej szkoły do
programu.
       W czasie trwania rekrutacji do
programu wpłynęło 725 wniosków
wraz z filmami konkursowymi.
Zgodnie z regulaminem
zakwalifikowanych zostało 300
świetlic szkolnych z całej Polski, w
tym gronie znalazła się nasza
świetlica!

K.Klajna

    Do grudnia podczas zajęć Mega Misji podopieczni w
naszych świetlicach przeszły trzy etapy i znajdują się
w czwartym pomieszczeniu Cyfrowego Laboratorium.
Dzięki zajęciom dzieci wiedzą jak korzystać z
informacji, co dzieję się w środowisku medialnym,
poznały także języki mediów.
             
   Oprócz podnoszenia wiedzy i kompetencji
cyfrowych, dzieci uczestniczące w zajęciach Mega
Misji rozwijają umiejętność pracy zespołowej, zbierają
punkty na portalu, a także zdobywają nagrody. Dzięki
wspaniałej pracy i zaangażowaniu uczniów udało się
im wygrać kreatywny zestaw artystyczny, a także
tablet, które są teraz własnością świetlicy szkolnej. 

Więcej na: www.megamisja.pl.

.

Psotniki

http://www.megamisja.pl/
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Nasz Psotnik

Wygrany tablet.

K. Klajna

K. Klajna
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 Poznajemy Kaszuby…
Wycieczka w ramach zajęć języka kaszubskiego.

.

   W Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów, pan
Karol Necel wzorem swoich przodków
odczarowywał dla nas świat zastygły w glinie.
Odsłaniając     tajemnice     wytworu      wyrobów
ceramicznych tworzonych przez swoich przodków
w IX pokoleniach. 

     Uczył jak delikatnym dotykiem we współpracy z
kołem garncarskim wyczarować dzbanki, kubki,
miseczki i inne rzeczy.

   Pomysłów nam nie brakowało!

.

J. Mak.

J.Mak.
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,,Było ciekawie i nigdy czegoś takiego nie robiłam” –
oceniała warsztaty jedna z uczestniczek, a inna
dodała, że ,,były pomysłowe i kreatywne”. Dzieci z
zaangażowaniem uczestniczyły w tej niezwykłej
produkcji, mimo, że trzeba było się ubrudzić.

,,Tworzenie własnej ceramiki było ekscytujące, ale
trzeba było zachować ostrożność, aby nie zepsuć
swojego dzieła. Pan Karol opowiedział nam o swoich
przodkach, a także jak został wybudowany budynek
muzeum. Wszystkim się bardzo podobało i myślę, że
wcześniej czegoś takiego nie robili”.

Rep. Małgorzata Patyk

 
W gospodarstwie agroturystycznym ,,U chłopa” w
Chmielnie wyczarowywaliśmy z siana przepiękne
ptaki, gorące serca, lśniące gwiazdy, wianki
adwentowe, a nawet jednorożce… 

,,Większość osób zrobiła ptaszki, tak jak im pani
pokazała. Oczywiście możliwości były prawie
nieograniczone. Zabawa była przednia, ale niekiedy
ziąb wdzierał się do środka. Zachęty dodawał nam
jednak świeży zapach sianka”.

Rep. Weronika Bober

.

. .

J.Mak

J. Mak. J.Mak.



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 1 12/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL pręgowiak

.

.

           Pomóc bezdomnym zwierzętom... 
                                                              każdy może!

.

W ramach akcji
zbiórki karmy dla zwierząt

w tym roku zebraliśmy
5 worków pościeli i poszewek,
które umilą i ocieplą legowiska

psów i kotów
w Schronisku ,,Promyk”, 

ponadto zebraliśmy 2 worki karmy mokrej i suchej
dla psów.

Wsparciem otoczyliśmy także
koty z Pomorskiego Kociego

Domu Tymczasowego.
Dla ich podopiecznych, bezdomnych kotów,

czekających na adopcje, zebraliśmy 4 worki karmy
suchej i mokrej w tym specjalistyczną karmę dla

kociąt.

Najpiękniejszych 
Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych zapachem 
świątecznych wypieków,

nutą wspólnie śpiewanej kolędy,
ciepłem kochających serc,

bliskością, radością i pokojem
życzy 

redakcja gazetki szkolnej.

.

.

zwierzakowo.pl
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Świąteczny manekin challenge!

. .fot. P. Skwirowski fot. P.Skwirowski
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