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Na stronie 2 nowiny o 
,,Wesołych dniach”, 
,,Europejski dzień przywracania czynności serca”, 
,,Code week 2016” oraz 
,,Ogólnopolski dzień głośnego czytania”.

Jeśli masz ochotę dowiedzieć się czegoś o akcjach: 
,,Śniadanie daje moc”, 
,,Teatrze telewizyjnym”, 
,,Marzycielskiej poczcie” oraz 
,,Sportowiec roku” 
to zajrzyj na stronę 3.

Informacje o: 
,,Roztańczonych przerwach”, 
,,Talentiada w Spodku”, 
,,Narodowym dniu sportu” i 
,,Klubu młodego odkrywcy” 
znajdziesz na stronie 4.
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Wesołe dni
na dolnym korytarzu – uczniowie klas młodszych w
tych dniach mają okazję przyjść do szkoły w
niecodziennych strojach. W tym roku szkolnym odbyły
się między innymi: Dzień Leśnego Ludzika, Dzień
Masek Karnawałowych, Dzień Deszczowej Rewii
Mody, Dzień Kwiatowy czy Dzień Ekologicznej Rewii
Mody.

Wesołe Dni

„Europejski Dzień
Przywracania Czynności
Serca”
Z tej okazji nauczyciele i uczniowie podjęli się bicia
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo – oddechowej przez jak największą liczbę
osób. Pomysłodawcą akcji była Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy.

Prowadzenie restutytacji

Code week 2016
Uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w
tygodniu kodowania.
Uczniowie wykonywali różnorodne zadania
przygotowujące ich do programowania. Większość
działań było to tzw. „kodowanie na dywanie” czyli bez
użycia komputera.

Kodowanie

Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania
Święto zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy
Polskiej Izby Książki. W tym roku nasza szkoła
włączyły się do tej akcji. Do czytania w klasach
zaproszono mamy, babcie i uczniów klas szóstych.
Dzieci miały możliwość wysłuchania ciekawych
książek… znanych i mniej znanych.

Głośne czytanie
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Teatr Telewizji
Uczniowie oglądają spektakle transmitowane z teatrów
w całej Polsce w ramach Internetowego Teatru TVP
dla Szkół.

Dzień Śniadanie Daje
Moc
W czasie zajęć omawiano zasady zdrowego żywienia
oraz przeprowadzono pogadanki na temat roli
śniadania. Uczniowie dowiedzieli się również, że
zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność.
Uczniowie biorą udział w wiosennym etapie projektu
„Zdrowo jem, więcej wiem”.

Zdrowe śniadanie Teatr Telewizji

Marzycielska Poczta 
to akcja, która powoli staje się tradycją naszej szkoły.
Na początku grudnia uczniowie klas młodszych
przystąpili do pisania listów do dzieci nieuleczalnie
chorych i niepełnosprawnych z całej Polski.

Marzycielska Poczta

Sportowiec Roku
Jest to indywidualny  konkurs sprawności fizycznej dla
uczniów klas 1-3. Raz w miesiącu uczniowie
rywalizują w konkurencji indywidualnej zbierając
punkty do klasyfikacji ogólnej o tytuł Sportowca roku
(np. skok w dal z miejsca, podbijanie piłeczki, bieg
krótki, rzut piłka lekarską, skoki na drabinkę itp.). W
ramach tego zorganizowano tydzień aktywnych
przerw.

Sportowiec Roku
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Talentiada w Spodku
Uczniowie klas młodszych wzięli udział w czwartej
edycji tenisowego święta WTA Katowice Open oraz
uczestniczyli  w imprezie towarzyszącej Talentiadzie
sportowej, zajmując 2 miejsce. Uczniowie oglądali
również mecze tenisowe i kibicowali najlepszym
tenisistkom.

Talentiada

Narodowy Dzień Sportu
Udział klas 1- 3 w ogólnopolskim projekcje
organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Jest to projekt popularyzujący aktywność sportową. O
aktywność ruchową zadbali wychowawcy organizując
dodatkowe lekcje wychowania fizycznego. Uczniowie 
ten dzień spędzili na kortach tenisowych bawiąc się i
ćwicząc z rakietami i piłeczkami.

Narodowy Dzień Sportu

Roztańczone przerwy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Sportu uczniowie
wszystkie przerwy spędzali w taneczny sposób.
Tańczyli "Kaczuszki'', "Makarenę", "Woogie - boogie",
"Labado" itp. Zrelaksowani świetną zabawą,
tanecznym krokiem wracali na kolejne zajęcia.

Roztańczone przerwy

Klub Młodego Odkrywcy
Klub jest partnerem programu realizowanego przez
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Głównym
celem klubu jest zgłębianie tajemnic nauki poprzez
eksperymentowanie. W ramach projektu uczniowie
uczestniczyli w warsztatach fizyczno - chemicznych
 w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Pod okiem
prowadzących wykonali mnóstwo efektownych
 eksperymentów.

Mali odkrywcy
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