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Numer 2 01/17

Z okazji Nowego Roku życzymy wszystkim
szczęścia, spełnienia marzeń, radości oraz
zdrowia i samych pięknych chwil.

W tym numerze
chcielibyśmy
przypomnieć
niektóre
uroczystości,
zabawy jakie
odbyły się w
naszej szkole. 
Dziękujemy
nauczycielom i
pracownikom
szkoły za
organizowanie 
przedstawień,
wycieczek i
konkursów.
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Dnia 8 grudnia w naszej szkole odbyło
się spotkanie, gdzie robiliśmy ozdoby
świąteczne na KIERMASZ
MIKOŁAJKOWY.W kiermaszu brali
udział rodzice oraz dzieci, które chętnie
donosiły swoje dzieła. Były piękne
bałwanki, choinki, bombki, aniołki,
świeczki i kartki świąteczne. Kiermasz
cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród kupujących zarówno uczniów,
rodziców i nauczycieli.Niemal wszystko
zostało sprzedane.Całkowity dochód
zostanie przekazany na dofinansowanie
wycieczek szkolnych.
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fot.Halina Bracka.
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                            AKADEMIA Z    
OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Narodowe
Święto Niepodległości w 98 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległego bytu państwowego.Upamiętnia
ono wydarzenia z 11 listopada 1918 roku, kiedy Polska
odzyskała wolność po 123 latach niewoli.

Wręczenie nagród.

Zosia z nagrodą.

Wierzchy

.

16 grudnia 2016 o godz. 12.00 w Kościele św.
Wojciecha w Starogardzie  Gdańskim odbyło się
uroczyste wręczenie nagród w XXV Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym na Kociewską Kartkę
Pocztową o Tematyce Bożonarodzeniowej. Na
konkurs wpłynęło 560 prac z całego kraju. Z naszej
szkoły wyróżnienie otrzymała Zofia Siewert, która
 pracę wykonała pod okiem pani Haliny Brackiej.  

.

Zofia Siewert

Zofia Siewert

Zofia Siewert

fot.Halina Bracka
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Objazdowy Festiwal Filmów Animowanych dla Dzieci i
Młodzieży BAJKOBUS  po 7 latach od ostatniej
podróży zabrał dzisiaj uczniów naszej szkoły w krainę
filmów animowanych. Oddziały przedszkolne i zerowe
poznały brylanty najnowszej polskiej animacji.
Dowiedziały się jakie bajki oglądali ich rodzice, kiedy
byli w ich wieku. Ucz. klas 1-3 zobaczyli na ekranie
czarodziejów, królów i niezwykłe przygody. Uczniowie
klas 4 - 6 odkryli, jaki zakres możliwości ma animacja
komputerowa.
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Wigilie klasowe odbyły się 22.12.2016. Najpierw
jednak odbyły się Jasełka wykonane przez grupę
teatralną pod nadzorem pani Marty Aniszewskiej.
Młodzi aktorzy wcielili się w postacie aniołów. Występ
był świetny. Następnie odbył się krótki apel oraz
zostały wręczone dyplomy z konkursu na ozdoby
Bożonarodzeniowe. Oczywiście przybył do nas
również Gwiazdor, który miał dla każdego piękne
prezenty.
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http://zszosie.pl/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=294&Itemid=62
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                            KONKURS SZKOLNY NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ
W grudniu 2016 roku pani Bożena Kawczyńska zorganizowała konkurs szkolny pt. „Ozdoby Bożonarodzeniowe”.
Celem konkursu było stworzenie okazji do działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego
zwyczaju własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych.
22grudnia 2016r.- został rozstrzygnięty konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową. Po długich debatach komisji
konkursowej, zapadły decyzje. To było bardzo trudne, gdyż KAŻDA praca konkursowa była wyjątkowa, piękna, a
przede wszystkim niezwykle świąteczna.
Nagrody otrzymali z klas 0-3 następujący uczniowie:

1. Łukasz Karwasz
2. Wiktoria Karwasz
3. Emilia Cybulska i Wiktoria Chmielewska

Natomiast z klas IV- VI:
1. Aleksandra Miszke i Anna Cybulska
2. Katarzyna Kręska
3. Zuzanna Polak i Wiktoria Karpus

Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody za udział.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił ! Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tak
wysokim zaangażowaniem oraz zdolnościami i kreatywnością naszych dzieci! 
                                                                                                                                Halina Bracka

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie
Gdańskim przyznało nagrody dla Zuzanny Polak,
Anny Cybulskiej i Joanny Krupa.Zostały one
laureatkami w Kociewskim Konkursie Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży"Krajobraz Kociewia-
tradycje i współczesność."Prace laureatek powstały
pod opieką pani A. Kiełpińskiej.
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Za oknem zimowa aura i śnieg, który dzieci
uwielbiają. To świetna okazja, aby zażyć ruchu na
świeżym powietrzu, przy okazji świetnie się
bawiąc.
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Natalka

1.Najzimniejsza pora roku,
2.Kilka sań połączonych 
3.Jest biały ,zimny i topi się w słońcu,
4.Jeden z reniferów Świętego Mikołaja,
5. ......zimowe-przerwa na którą czekają dzieci,
6.Miejsce w którym jeździmy na łyżwach,
7.Zakładamy ja na głowę gdy nam zimno,
8.Ulepiony ze śniegu,
9.Inaczej Nowy Rok, 10.Zjeżdżamy na nich z górki z kijkami w reku.

                                                         Rozwiąż krzyżówkę i zgarnij nagrodę!!!
Wśród osób, które prawidłowo rozwiążą krzyżówkę zostaną wylosowane trzy osoby. Na zwycięzców
czekają ciekawe nagrody. Prawidłowe rozwiązania  prosimy  wrzucać do pudełka znajdującego się w
bibliotece szkolnej do 25 lutego.
                                                                      ZAPRASZAMY !!!!!

Natalka


