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W zabawach i konkursach mieli okazję
uczestniczyć wszyscy uczniowie. Było

sadzenie cebuli, pokaz mody
ekologicznej, odgadywanie zagadek i

przysłów o tematyce wiosennej,
rozpoznawanie smaków wiosny,

zabawy sportowe. Z zainteresowaniem
oglądaliśmy pokaz talentów literackich,

sportowych, artystycznych –,,MAM
TALENT”. Na koniec wspólny aerobic.

konkurs sprawnościowy

kukła Marzanna

 WIOSNA U NAS JUŻ JEST !!!
Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego pierwszy dzień

jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkich.
Wstępem do zabaw i konkursów było rozstrzygnięcie

konkursu na najbardziej zadbaną klasę- zwyciężyła klasa
III, zaś w konkursie plastycznym ,,Zwiastuny wiosny”

zwycięzcami zostali Julka  i Krzyś z kl.III. Rzutami
papierowymi kulami dzieci przegoniły zimę -kukłę, a

radosnym okrzykiem i piosenką powitały wiosnę w której
postać wcieliła się Paulina z klasy VI. (A.N)

zagadki

sadzenie cebuli

wiosenne czytanie
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   Kto czyta nie błądzi...
W naszej szkole dużą wagę przykładamy do czytania,
dlatego czytamy przy różnych okazjach...

 W Gminnym Konkursie Recytatorskim
"Przebudzeni do życia" wzięły udział cztery nasze
uczennice: Agnieszka G., Zuzia Ch., Marcelina T., Ola
P. Konkurs przebiegał w trzech kategoriach
wiekowych, w swojej kategorii Zuzia zajęła II miejsce i
 wraz z pozostałymi laureatami reprezentowała naszą
gminę w etapie powiatowym konkursu w Świdniku.
(M.K)

  Wybraliśmy się do Biblioteki Gminnej w Mełgwi. Pani kierownik biblioteki zaprosiła nas do sali GOK, w
której znajdowała się wystawa prac malarskich pana Jerzego Omelczuka -osoby niepełnosprawnej
malującej ustami. Zdziwiło nas to, że będąc osobą niepełnosprawną można malować takie piękne obrazy.
Prace bardzo nam się podobały. Jednak głównym celem naszego wyjazdu była lekcja biblioteczna.
Podczas spotkania wysłuchaliśmy ciekawostek przyrodniczych, rozwiązywaliśmy krzyżówki oraz
poznaliśmy sposoby szybkiego rysowania zwierząt. Pod koniec pani bibliotekarka zaprezentowała
wiersze związane z pracą listonosza, gdyż właśnie 16 lutego obchodzony jest Światowy Dzień
Listonosza. Po wyjściu z biblioteki udaliśmy się do Urzędu Pocztowego by złożyć życzenia listonoszom
w dniu ich święta. ( klasa II i III.)  (A.W)

  Czytanie z dedykacją...
Tradycyjne walentynkowe wzajemne obdarowywanie
się ozdobnymi karteczkami, czerwonymi, najczęściej
w kształcie serca, opatrzonymi walentynkowym
wierszykiem wzbogaciliśmy o dedykowanie wybranej
osobie fragmentu ulubionej książki. Stąd też spotkanie
w bibliotece i czytanie książek. (A.C)

w szkolnej bibliotece Zuzia i uczestnicy konkursu

umiemy korzystać ze zbiorów biblioteki konkurs czytelniczy i plastyczny
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WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
Złość odczuwają wszyscy, bo jest to naturalna
reakcja człowieka na rozmaite sytuacje. Nie
możemy sprawić, żeby złość zniknęła, i wcale
nie byłoby to dobre. Warto jednak skupić się na
tym, by nauczyć się wyrażać ją w sposób
bezpieczny dla siebie i innych.
W dniach 8 i 13 marca w naszej szkole  odbyły
się warsztaty dla uczniów klas IV-VI pod hasłem
„Od złości do wściekłości”. Uczestnicy
warsztatów dowiedzieli się, czym jest złość i
jakie są sposoby jej wyrażania, jak rozpoznawać
sygnały złości u siebie i innych, czym różni się
złość od agresji, z jakimi formami przemocy
spotykają się w życiu codziennym, jak radzić
sobie ze złością i wyrażać ją w sposób
bezpieczny dla siebie i innych, jakie są
skuteczne strategie obrony przed agresją.
Podczas zajęć dominowały aktywne formy pracy
warsztatowej: ćwiczenia w ramach zadań
indywidualnych, odgrywanie scenek, zadania
grupowe. Warsztaty prowadzili pracownicy
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Świdniku. (tekst ppp)

.

Gminny Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły w
Podzamczu w halową piłkę nożną odbył się w
Mełgwi. Uroczyste powitanie przez Dyrektora SP w
Podzamczu oraz Wójta Gminy Mełgiew rozpoczęło
rywalizację z poszanowaniem zasad fair play.
Zawody obyły się bez kontuzji uczestników turnieju.
Mecze były rozgrywane systemem każdy z
każdym.Puchary otrzymały 3 najlepsze zespoły
zawodów, dyplomy otrzymała każda z drużyn, a dla
najlepszego strzelca była statuetka. (M.Ch) 
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Nauka przez doświadczenie...
Ocet, woda oraz soda...
Takie produkty wykorzystała klasa III do stworzenia
pieniących się potworów. Dzieci ćwiczyły: pracę w
grupach, czytanie i działanie zgodnie z instrukcją,
kreatywność, współdziałanie.
Produktem ubocznym, oprócz kolorowej piany
wydobywającej się z paszczy butelkowego stwora
była wilka radość i emocje widoczne na buziach.
(U.G)
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NOC W SZKOLE
W piątek wieczorem spora grupa uczniów stawiła
się w szkole ze śpiworami zamiast książek. Było
mnóstwo zabaw i gier sportowych, śpiewów z
panem Andrzejem i Bartkiem o różnorodnym
charakterze - od religijnych po biesiadne. Po
samodzielnie przygotowanej kolacji - obowiązkowe
mycie zębów i czytanie. Sen nie chciał przyjść, więc
ruszyła wyobraźnia i powstawały niesamowite
historie. Na schodach ukazała się Biała Dama, ale
nikt się jej nie bał, gdyż miała znajomy, miły głos.
Nawet kontrola "Sanepidu" nie była w stanie uśpić
rozemocjonowanej grupy. Ale po północy dał się w
końcu słyszeć miarowy odgłos...chrapania.
Wczesnym rankiem przygotowaliśmy śniadanie. Do
domów rozeszliśmy się o godz.9. (U.G)

No to pytanie niektórzy odpowiadali
w rymowany sposób:

Matematyka to mózgu praktyka.
Uczy nas Pani trudnego języka.
Ale gdy mnożę i dzielę,
to już nie straszne mi życia
dzieje.
Gdy Pani potęgi powie,
to ja już będę dorosły człowiek!
Matematyka to 1, 2, 3,
ja dodaję, mnożysz ty.
Gdy podzielisz, oblicz to,
wtedy wyjdzie Ci matematyczny
ciąg. - Julka kl.III.

MARATON MATEMATYCZNY 
jest adresowany do wszystkich

 uczniów z klas II - VI,  składa się z
kilku etapów, a na "mecie" czekają

nagrody. Pierwszy etap pod
hasłem: Po co uczę się

matematyki?  już za nami. 

Matematyki uczę się dlatego, 
żeby wszystko zliczyć co do
jednego.
Ona nam pomaga w naszym
trudnym świecie,
Jaka wyjdzie cyfra wszyscy się
dowiecie.
Uczę się jej, by wiedzieć ile na
świecie jest ludzi,
Jakie długie są rzeki to
ciekawość budzi.
Ona potrzebna nam jest do życia
mądrego.
Dlatego ucz się jej koleżanko i
kolego!" - Dominika kl.III

(Organizatorki: p.Iza i p.Ula)

Życzymy Wam radosnych Świąt
Wielkanocnych z kolorowymi

pisankami, tradycyjnymi
potrawami i mokrym dyngusem...

jeszcze śpimy...

już śpimy...

przygotowanie posiłku

kl.III.

kl.II
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