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WAKACJE TUŻ, TUŻ...;)
Na zakończenie…
Wakacje tuż, tuż. Ciężka i sumienna praca
uczniów została ostatecznie oceniona.
Każdy z nas pracował na siebie cały rok.
Dziesiątki wycieczek, spektakli, występów,
koncertów - to wszystko towarzyszyło nam
w roku szkolnym. Różnego rodzaju zbiórki,
wolontariat,
wycieczki
do
schronisk,
pozwalały nam zrozumieć, że bycie
dobroczynnym opłaca się. Nauczyciele
starali się, jak tylko mogli, aby przekazać
nam cenną wiedzę. Kochani nauczyciele,
dziękujemy!
Maja Dobrowolska
memy.pl
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Międzynarodowy Dzień Dziecka

.

singlerelax.pl

Wszyscy wiedzą, że w Polsce Dzień Dziecka obchodzi się co roku 1 czerwca, lecz tak
naprawdę mało osób wie, kiedy obchodzi się go w innych krajach.
Zacznijmy od tego, że Dzień Dziecka został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).W Polsce jest on obchodzony 1 czerwca od
1954 r., a w innych krajach członkowskich od 1955 r. Organizacja Narodów
Zjednoczonych nazwała to święto Powszechnym Dniem Dziecka i jest ono obchodzone
20 listopada, a w Honduras jest ono obchodzone 10 września pod nazwą Día del niño. We
Francji 6 stycznia obchodzony jest Dzień Rodziny, a więc świętuje go cała rodzina. W
Japonii jest ono podzielone na dwa święta, a mianowicie obchodzony 5 maja Kodomo-no
Hi, czyli Dzień Chłopca i obchodzone 3 marca Hinamatsuri, czyli Święto Dziewcząt.
W Paragwaju to święto obchodzone jest 16 sierpnia, a w Turcji 23 kwietnia pod nazwą:
Narodowy dzień suwerenności i dzień dzieci.
Jest to święto, które jest jednym z najbardziej lubianych świąt dzieci, więc dobrze, że jest
ono obchodzone w tak wielu krajach.
NICOLL BERDYN
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Literackie podchody z kodami QR
25 maja 2017 roku odbyły się w kl. VI b warsztaty: „Literackie podchody z
kodami QR”. Grupy na tych zajęciach były losowane, więc nikt się nie
sprzeczał, kto ma najlepszą grupę. Każda była oznaczona kolorem.
Musieliśmy zeskanować QR, by znaleźć odpowiednie zadanie.
Ćwiczenia nie były trudne. Gdy wszystkie zadania zostały wykonane,
graliśmy w grę. Za każdą prawidłową odpowiedź zł na temat mitów,
powieści, baśni, legend, poezji, filmu można było otrzymać od 100 do 500
zł. Niestety, nie były to prawdziwe pieniądze. Klasa bardzo dobrze się
bawiła.
Ania Klimek

Konkurs mitologiczny
30 maja w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy mitologicznej dla
uczniów klas 5-6.Był to nietypowy konkurs, ponieważ był on w formie
quizu, a uczniowie rozwiązywali go na przyniesionych przez siebie
telefonach lub tabletach. Podczas konkursu uczniowie odpowiadali na
przeróżne pytania na temat bogów, półbogów, miejsc i wydarzeń
związanych z mitologią. Podczas konkursu uczniowie bardzo dobrze się
bawili, ale nie zapominali też, aby mądrze odpowiadać na pytania.
A oto wyniki :
KLASY SZÓSTE:
I miejsce - Wiktoria Pawlik (6a) 27350 punktów
II miejsce - Nicoll Berdyn (6b) 25250 punktów
III miejsce - Amelia Nikodem (6a) 24230 punktów
KLASY PIĄTE:
I miejsce - Olga Potaczek (5c) 22620 punktów
II miejsce - Amelia Druciak (5a) 19360 punktów
III miejsce - Oliwia Guzik (5c) 18700 punktów
Nicoll Berdyn

TADEUSZ KOŚCIUSZKO - PATRON
NASZEJ SZKOŁY, ALE CO O NIM WIEMY ?!
2017 r. jest Rokiem Kościuszkowskim. Jak wszyscy wiedzą Tadeusz
Kościuszko jest patronem naszej szkoły i z tej właśnie okazji w naszej
szkole dla wszystkich klas szóstych zostały przydzielone zadania. Na
zakończenie dla reprezentacji najstarszych klas w naszej szkole został
przygotowany konkurs o patronie naszej szkoły, który odbył się 31 maja.
Podczas konkursu reprezentanci odpowiadali na pytania na temat
rodziny, miejsc i wydarzeń związanych z Tadeuszem Kościuszką.
Uczniowie dużo wiedzieli o patronie swojej szkoły, a podczas konkursu
panowała bardzo miła atmosfera.
Reprezentacje klas zajęły następujące miejsca:
I miejsce kl. VI a (A. Nikodem, J. Legieć, M. Dobrowolska, N. Przybył)
II miejsce kl. VI c (W. Żołnierczyk, G. Chodakowska, M. Stawicki,
K. Skoneczny)
III miejsce kl. VI b (N. Berdyn, W. Juszczak, O. Kucharska, M. Rypiński)
Nicoll Berdyn, Julia Legieć

Dyktando matematyczne
5 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs łączący j. polski i
matematykę, a mianowicie dyktando matematyczne. Był "najeżony"
trudnymi słowami. Uczestnicy musieli poprawnie zapisać matematyczne
wyrazy. Uczniowie byli troszkę zestresowani, ale jak się później okazało,
większości poszło lepiej niż myśleli.
Osobami z najlepszymi wynikami są:
KL. IV
I m. Oliwia Piotrowska 4a
II m. Marta Kubas 4b, Amelia Kluba 4b
III m. Sonia Świtaj 4c
KL. V
I m. Joanna Norek 5b, Oliwia Szablewska 5b, Mikołaj Mechla 5c
II m. Maksymilian Sołtys 5a
III m. Brunon Osicki 5a, Karolina Kulba 5a
KL.VI
I m. Weronika Żołnierczyk 6c
II m. Marta Gajewska 6a
III m. Gabriela Chodakowska 6c, Nicoll Berdyn 6b, Amelia Nikodem 6a
NICOLL BERDYN, AMELIA NIKODEM

NOŚ KSIĄŻKĘ JAK KORONĘ!
12 czerwca 2017 r. odbył się konkurs sprawnościowy "Noś książkę jak
koronę". Najlepsi byli:
I Jakub Żur - kl. VI b
II Aleksandra Spławska - kl. VI b
III Oliwia Guzik - kl. V c
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!
Julia Legieć
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WSZYSTKIM UCZNIOM,
NAUCZYCIELOM I RODZICOM
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