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Narodowy program rozwoju czytelnictwa
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                     W Bullerbyn 
      6 kwietnia w naszej szkole Owocowe
Drużyny wykonały prace na temat różnic w
obchodzeniu świąt wielkanocnych w
Szwecji  i Polsce. Było to pierwsze
zadanie w ramach programu rozwoju
czytelnictwa. 
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Dzień Czekolady
      Dnia 12 kwietnia 2017 roku, 
w naszej szkole, odbył się Dzień Czekolady.
Samorząd Uczniowski zorganizował dla
przedszkolaków i uczniów oraz pracowników
naszej szkoły słodki poczęstunek, którym były
różne rodzaje czekolady. Wszystkim smakowało. 
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                    Święto Konstytucji 3 Maja

      Dnia 27 kwietnia 2017r. odbyło się spotkanie
dotyczące Konstytucji 3 Maja. Owocowe Drużyny
zmagały się m.in. z takimi zadaniami jak: ułożenie
hymnu narodowego z części oraz dopisanie
brakujących słów, rozpoznawanie postaci związanych
z konstytucją, kolorowanie ilustracji. 
     W taki niecodzienny sposób uczciliśmy to ważne
święto. 
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Według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia na początkowym etapie choroby niezwykle skuteczną
formą leczenia może być zwykła rozmowa, która stanowi niezwykle istotny element procesu dochodzenia
do zdrowia. 
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Depresja
  

Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osoby w każdym wieku, ze
wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej
osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych
nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet
najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym
i społecznym.
W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.
Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą
prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod. 
Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało
pomocy.
Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.
Depresja charakteryzuje się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania
czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej  niezdolność do
wykonywania codziennych czynności i stan ten utrzymuje się co najmniej przez okres dwóch tygodni. 

zdrowie.radiozet.p
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           I Gminna Olimpiada Przedszkolaków

"Kropeliada"

     5 maja 2017 odbyła się po raz pierwszy olimpiada
przedszkolaków. Każde przedszkole z gminy Brodnica
reprezentował trzyosobowy zespół. Konkurencje były
bardzo różne, np. łowienie rybek, zadania
matematyczne, eksperymenty przyrodnicze,
dopasowywanie symboli znanych miejsc do miasta,w
którym się znajdują, dopasowywanie nazw miast i
miejsc znanych każdemu Polakowi, wysłuchiwanie
fragmentów utworów muzycznych i odgadywanie ich
tytułów. Wszyscy otrzymali atrakcyjne dyplomy i
upominki indywidualnie oraz nagrody dla przedszkoli.
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 Dzień Podróżnika

        4 Maja 2017 w naszej szkole odbyły się
kolejne zmagania w Owocowych Drużynach.
Każda drużyna rozwiązywała łamigłówki o
Europie. Klasy młodsze otrzymały plakat z
ilustracjami związanymi             
z charakterystycznymi miastami w Europie.
Zadanie  polegało na dopasowaniu nazw miast
do poszczególnych obrazków, pokolorowaniu
ich, a także łączenie kropek lub wyszukiwanie
różnic. Natomiast klasy starsze odpowiadały na
pytania typu prawda/fałsz oraz rozwiązywały
zagadki. Miło spędziliśmy ten czas. 
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        Gminny konkurs Przyrodniczy klas IV-VI
     Tegorocznym tematem konkursu była rzeka
Wisła.Zmagali się uczniowie z terenu gminy
Brodnica.Poziom wszystkich uczestników był
wysoki.Z naszej szkoły najlepsi okazali się:

Oliwia Snuszka - I miejsce w kat.z kl. V
Konstancja Leśniewska - III miejsce w kat.kl. V
Wiktoria Mikołajczak - II miejsce w kat.  kl. VI
Natalia Szynklewska - III miejsce, z klasy VI
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           Gminny Konkurs Języka Polskiego 
                              klas II i III

    Również 5 maja w naszej szkole odbył się inny
konkurs. Był to konkurs przeznaczony dla uczniów    
z klas II i III. Nasi młodsi koledzy i koleżanki zmagali
się z językiem polskim. Najpierw wszyscy uczestnicy
musieli napisać dyktando, a następnie zmierzyć się   z
zadaniami dotyczącymi tego języka. Było to,
np.czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie części
mowy, uzupełnianie brakujących liter w wyrazach,     a
także układanie wyrazów w kolejności alfabetycznej i
wyjaśnienie pisowni wyrazów. 

   W naszej szkole Mistrzem Ortografii okazała się
Marianna Leszczyńska z kl.IIIa, natomiast Martyna
Schütz z kl.IIIb zdobyła III miejsce. 
Mistrzem Języka Polskiego została Martyna Schütz.

     Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!!!

    
   
 "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, 
        iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają".

                                             - Mikołaj Rej-
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                Mamy sezon na truskawki, dlatego to nasza propozycja na coś słodkiego. SMACZNEGO!!!
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                     Humor szkolny
Pani od polskiego wywołuje Jasia do
odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!
Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dziś na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?

       - Nie zdążyła.
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich
liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!
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