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BAL CHARYTATYWNY

Dnia 28. 02. 2017r. odbył się coroczny Bal Charytatywny dla
uczniów klas IV-VI. Jego celem było zebranie funduszy na

schronisko dla zwierząt. Pieniądze te pochodziły ze sprzedaży
biletów oraz sklepiku prowadzonego przez Samorząd Szkolny.

Bal ten nie odbyłby się bez współpracy wszystkich uczniów.
Klasy czwarte zajęły się dekoracjami, piąte odpowiedzialne

były za konkursy, a szóste za nagrody. 
                Impreza trwała od godziny 17.00 do 20.00.
   W czasie balu odbywały różne interesujące zabawy i
konkurencje. W sklepiku nie zabrakło słodkich pyszności,
chociaż największą popularnością cieszyły świecące, neonowe
bransoletki.
     Wszyscy dobrze się bawili, a najlepiej - Oriana Wiśniewska
i Oskar Bernat z klasy VIa, ponieważ to oni zostali królewską
parą tego balu. 

Drzwi otwarte w PSS

   Dnia 25.02.2017r. w naszej szkole odbyły się drzwi otwarte.
Jak co roku do Piątkowskiej przybyły tłumy. Wśród nich
najmłodsi ze swoimi rodzicami, którzy dopiero rozpoczynają
swoją przygodę z nauką. W tym roku pojawili się w naszych
murach także starsi, zainteresowani kontynuacją edukacji w
klasie siódmej.
    Na sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna, czyli spotkanie z
dyrekcją szkoły, prezentacja dotycząca naszych tradycji i obyczajów oraz
liczne pokazy i występy. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty, które
rozwijają w szkole.
     Rodzice razem z dziećmi mogli poznać też sale lekcyjne i przyjrzeć się,
jak wyglądają zajęcia czy porozmawiać z nauczycielami. W trakcie
zwiedzenia naszym gościom towarzyszyli uczniowie z samorządu. 
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GUERDILLA GARDENING

     Dziś tj. 29.03.2017r. odbyło się wiosenne sadzenie kwiatów.
Uczniowie zebrali się przed szkołą na lekcjach 3. i 4. Sadziliśmy
wspólnie bratki, stokrotki, niezapominajki i inne wiosenne kwiatki.
Kolorowymi sadzonkami powitaliśmy wiosnę w naszym szkolnym
ogrodzie, a było ich mnóstwo! Należało również przynieść rękawice i
łopatkę. 
    Po zakończeniu sadzenia niektórzy uczniowie malowali kredą na
chodniku przed szkołą cudowne obrazy. Wszyscy świetnie się bawili, a
praca poszła jak z płatka.
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S.K.A.R.B.

Książka do poduchy czy pod poduchę? Jak czytać z głową? Czego
możemy nauczyć się od Sienkiewicza? Jak magię lektury przenieść do

naszej rzeczywistości? Cytat to koniec czy początek? Jak stworzyć
ożywione okładki? To tylko niektóre z problemów, które dzisiaj podczas

projektu rozwiązywały dzieci z naszej szkoły.
 Dzięki książkom powstały fantastyczne wytwory wyobraźni - podziwialiśmy

Sienkiewiczowski pokaz mody, ożywione przedmioty z "Magicznego
drzewa", kreatywne okładki, niekonwencjonalne cytaty, poduchy - z bajek na

dobranoc... Uczniowie stworzyli wspaniałe arcydzieła, a wszystko dzięki
bujnej wyobraźni - główka im pracowała!!! 

Wszystkie te rzeczy były zaprezentowane na finale - a było ich od groma.
Wszyscy zachwycali się różnymi strojami, pomysłowymi wytworami i

znakomitymi lapbookami. 
 Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci wielu uczestników.

OTWARCIE SIĘ NA MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W NASZEJ SZKOLE

         W dniach od 27.02.– 03.03.2017r. w naszej szkole
gościliśmy dwie wolontariuszki: Mesert z Etiopii i Esther z
Indonezji. Była to kolejna edycja projektu ENJOY MY ORIGIN
– KIDS SPEAK we współpracy ze studencką organizacją
AIESEC.
        W tym czasie prowadziły one lekcje języka angielskiego.
Opowiadały o swoich krajach, z których pochodzą i ich
kulturze. Dodatkową atrakcją były filmy, zdjęcia i prezentacje,
które przygotowały dla naszych uczniów. Bardzo chętnie
odpowiadały na pytania i dzieliły się swoimi doświadczeniami.
        Nasi uczniowie mieli niezwykłą możliwość porozmawiania
w języku angielskim z osobą, która w ogóle nie zna języka
polskiego. Wolontariuszki zapewniały, że w Polsce czują się
bardzo dobrze, polubiły nawet naszą kuchnię. Choć to był tylko
tydzień, ciężko było się rozstawać.
       Mamy nadzieję, że z Esther i Mesert jeszcze kiedyś się
spotkamy. 
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