
Głos Dezyderego

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
im.gen.Dezyderego
Chłapowskiego
Iłówiec 16
63-112, Brodnica
Numer 3 05/17

Święto Patrona
w naszej szkole
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        26 maja obchodziliśmy Święto Patrona. Od samego rana
odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, który będzie
"panował" od przyszłego roku szkolnego. 
Następnie Owocowe Drużyny pracowały nad projektem "Dzieci z
Bullerbyn". Uczniowie mieli za zadanie zbudować zagrodę        (z
różnych dostępnych materiałów) taką, jaka była w opisana w
książce.A.Lindgren.
Na zakończenie obchodów Dnia Patrona odbyła się uroczysta
akademia. Został przedstawiony nowy skład SU.
Podczas występów artystycznych przedszkolacy i uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności taneczne. Klasa VI, przy
akompaniamencie dzwonków i instrumentów perkusyjnych
przedstawiła piosenkę Eda Sheerana pt."Shape Of You". 
Na zakończenie kl.IIIB wystąpiła z przedstawieniem pt."Z biegiem
Wisły". 
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         "Podbijamy Warszawę"

   
W dniach 5-7 czerwca odbyła się wycieczka szkolna
do Warszawy. W pierwszym dniu pojechaliśmy
najpierw na lotnisko, potem metrem dojechaliśmy do
Stadionu Narodowego. Następnie spacerowaliśmy po
warszawskich Łazienkach, a na koniec podziwialiśmy
panoramę miasta z wieży widokowej Pałacu Kultury i
Nauki. Podczas drugiego dnia zwiedziliśmy wszystkie
najpiękniejsze zabytki, a także uczestniczyliśmy w
lekcji muzealnej na Zamku Królewskim. Obejrzeliśmy
też piękne obrazy w Muzeum Narodowym. Trzeci
dzień był pełen wrażeń. W Centrum Nauki mogliśmy
nauczyć się wielu ciekawostek związanych z nauką.
Razem z przewodnikiem zwiedzaliśmy Pałac w
Wilanowie i Powązki. Ta wycieczka była zarazem
wspaniała jak i ciekawa. Wszyscy nie możemy się
doczekać następnej. 
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Nowy skład Samorządu
Uczniowskiego!

          W skład Samorządu Uczniowskiego
           w roku szkolnym 2017/2018 weszli:
             Antoni Raczkowiak, Wanessa Barcz, 
     Wiktoria Mikołajczak, Konstancja Leśniewska, 
             Zofia Bobkiewicz, Katarzyna Wojtyła, 
                          Natasza Grzegorek.
                          GRATULUJEMY!
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          Fotorelacja z wycieczki do Warszawy

ad

ad ad

AD

AD
AD



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 3 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Dezyderego

11 czerwca obchodziliśmy Festyn Rodzinny. W tym
roku odbył się pod hasłem "country". Przeprowadzony
został też po raz kolejny bieg rodzinny w trzech
kategoriach wiekowych: przedszkole, kl.I-III oraz IV-VI.
Podczas festynu można było poskakać na trampolinie,
zamkach dmuchanych, rzucać lassem i podkową,
przejechać się na koniu pod opieką instruktorów, zjeść
watę cukrową, kiełbaski z grilla oraz pyszne ciasta-
wypieki naszych mam. Najpyszniejsze ciasto upiekła
rodzina Buchertów, Kubickich i Tomczaków.
Wybrano również szeryfa - Żanetę Ropińską oraz
Miniszeryfa - Kubę Perza.
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