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Festyn rodzinny
       Z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i Święta                  

    Sportu Szkolnego
Pod hasłem „Mamo, tato-zatrzymaj się!”

W niedzielę, 11 czerwca przy naszej szkole odbył się piknik rodzinny związany
tematycznie z Dniem Matki, Dniem Dziecka i Świętem Sportu Szkolnego.
Organizatorami tej imprezy plenerowej byli: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i
rodzice. 
  Piknik obfitował w różnorodne atrakcje, każdy uczestnik mógł znaleźć coś dla siebie. Dla
najmłodszych przygotowano tor gokartowy, dmuchane zjeżdżalnie, malowanie tatuaży i
kącik "Mamo, Tato - zatrzymaj się", w którym na maluchy czekały ciekawe zajęcia, np.
zdobienie ciasteczek, przygotowanie modeli samolotów, dmuchanie kolorowych baloników,
kolorowanki.  
  W tym roku każdy uczestnik pikniku mógł skorzystać z nowej atrakcji - wznieść się
balonem w powietrze dzięki przychylności Zarządu firmy Cellfast, który wypożyczył balon
na naszą imprezę.Piknik uatrakcyjnił pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez
strażaków z OSP w Odrzykoniu.Dużą popularnością cieszyła się także loteria fantowa i
licytacja wartościowych przedmiotów. W dobrze zaopatrzonym bufecie można było
skosztować smacznych, domowych ciast, lodów i ciepłych posiłków.  Uczniowie pod
kierunkiem wychowawców przygotowali różnorodne programy artystyczne: zaprezentowali
ciekawe układy taneczne, interpretacje znanych piosenek i krótkie inscenizacje.
  W czasie pikniku wręczono pamiątkowe dyplomy i kubki uczniom klas II – III SP,
uczestnikom programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Pływam z Gminą Wojaszówka"
oraz rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny "Mandale". Uczniowie mogli sprawdzić
swoją znajomość ruchu drogowego i przejechać rowerowy tor przeszkód, za co otrzymali
cenne nagrody, m.in. kaski i elementy wyposażenia roweru. Uczniowie SP i GM wykonywali
także klasowe plakaty promujące aktywny, rodzinny wypoczynek. Dla zwycięskiej klasy
przewidziano nagrodę - wyjazd do kina.
  Tegoroczny piknik był bardzo udany, dopisała nie tylko pogoda, lecz także humory
uczestników. Podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do jego
zorganizowania: sponsorom za różnorodne fanty, strażakom, nauczycielom, uczniom i
rodzicom za zaangażowanie i pomoc w przygotowanie imprezy integrującej naszą
społeczność.
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Akcja "Jak nie czytam, jak  
 czytam" w naszej szkole

.
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Po raz kolejny wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami
wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam".

  Pomysłodawcą i głównym organizatorem masowego czytania w jednym
momencie jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast
inicjatorami poszczególnych przedsięwzięć nauczyciele i bibliotekarze.

  W dniu 1 czerwca świętowaliśmy nie tylko Dzień Dziecka, lecz także
pamiętaliśmy o promocji czytelnictwa w naszej szkole. Akcja, wspierana
przez uczniów i nauczycieli w naszej placówce, miała na celu uświadomienie
i przypomnienie, jaką wartość ma książka, a także propagowanie mody na
czytanie. Nie możemy zapominać, że w dobie internetu i telefonu
komórkowego, to właśnie czytanie książek może być miłą formą spędzania
wolnego czasu.
  W następnym roku również chętnie i licznie weźmiemy udział w akcji, aby
udowodnić, że książka to nie przeżytek.
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https://bibliotekawszkole.pl/
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Uczymy się przez zabawę
W dniu  1 czerwca  br. rozpoczęliśmy realizację projektu „Uczymy się
przez zabawę”.
Inicjatorem całego wydarzenia była bibliotekarka szkolna. Przy wsparciu
Dyrekcji  naszej szkoły udało się przygotować dla dzieci teren, gdzie można
było zrealizować  projekt.
Sam pomysł wzbudził ogromną ciekawość i zaangażowanie. Uczniowie
napisali piosenkę uświetniającą to  wydarzenie. Do projektu zostały
zaproszone dzieci kl. II, III  i IV, które w ciągu roku szkolnego 2016/2017
przeczytały najwięcej książek.
Zabawa była podzielona na trzy części. Najpierw dzieci poznawały życie
codzienne swoich przodków, dawne narzędzia i naczynia gosp. domowego.
Mełły zboże w żarnach, piekły chleb, robiły masło w maselnicy , prały na
praczkach, a wszystko w chacie, która powstała specjalnie  na to
wydarzenie.
Następnym etapem były warsztaty geologiczne. Uczniowie wyposażeni w
łopaty, pędzle, lupy musieli odszukać  zaginioną afrykańską maskę. W
wykopaliskach odnajdywali różne kamienie i przedmioty. Na zakończenie
nastąpiła degustacja chleba i masła.
  Po zakończonej zabawie uczniowie wrócili do szkoły. Piękna pogoda,
zaangażowanie, pomysłowość i radość dzieci pozwoliły nam zrealizować
projekt w stu procentach.
  Inicjator i realizator projektu - Joanna Nowak
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W dniu 11 maja uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w XIX Pokazach z fizyki
organizowanych przez Instytut Fizyki Politechniki
Rzeszowskiej wraz z UMCS w Lublinie.
W naszej szkole cieszą się one bardzo dużym
zainteresowaniem i już od wielu lat wyjeżdżamy w
licznej ponad stu osobowej grupie.
Uczniowie mieli okazję czynnie brać udział w
przeprowadzanych eksperymentach, co z
pewnością przyczyniło się do poszerzenia ich
wiedzy. Taka niecodzienna „lekcja”
przeprowadzona z humorem zawsze przynosi
lepsze efekty.

..

W dniach 18-26 maja uczniowie naszej szkoły 
włączyli się  w Wielką Zbiórkę Książek 2017
zorganizowaną przez
fundację zaczytani.org. Misją Fundacji jest
wsparcie dzieci, młodzieży oraz dorosłych
przebywających w szpitalach oraz promowanie
czytelnictwa. Z inicjatywy opiekuna samorządu
uczniowskiego pani Aleksandry Krężałek został
przygotowany kącik zbiórki książek a członkowie
samorządu skutecznie zachęcili uczniów do
czynnego udziału w akcji. Udało nam się zebrać
ponad sto książek o różnorodnej tematyce,
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Dziękujemy za
zaangażowanie w akcję!  W przyszłym roku z
pewnością to powtórzymy! 
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