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W tym numerze:
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-Warsztaty Bożonarodzeniowe
-Światowy Dzień Walki z Otyłością
-Niezwykła Noc w Bibliotece
-Dzień Świadomości o Dysleksji
-Muzeum Ściśle Tajne w Tryszczynie
-Zapal Znicz Pamięci
-Andrzejki
-Warsztaty Artystyczne
-Mistrzowie piłki nożnej

.

Magicznych Świąt
Bożego
Narodzenia,
z wyjątkową
atmosferą
i odpoczynkiem od
codzienności.
Ze świątecznymi
pozdrowieniami
Zespół Redakcyjny

w

..
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Światowy Dzień Walki Z Otyłością

Program

Światowy Dzień
Walki Z
Otyłością

24.10 .Poprzez
zabawę,
promowaliśmy
zdrowy i aktywny
tryb życia. 

Uczniowie mogli
nawet zmierzyć
swoje BMI

Organizatorzy:

Agnieszka
Cholewińska
Monika Czarnecka
Justyna
Makowiecka 

atrakcje

Poprzez zabawę,
promowaliśmy
zdrowy tryb życia.
Zorganizowane
zostały zajęcia z
Zumby, oraz
można było używać
sprzętu
sportowego.
Absolwenci mieli
okazję zjeść
wykonane przez
kolegów owocowe
koreczki.

Zumba

...

...
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„Niezwykła Noc w
Bibliotece Szkolnej”

...

W ramach
Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek
Szkolnych w
czytelni szkolnej
odbyła się
„Niezwykła Noc w
Bibliotece
Szkolnej”, w której
udział wzięli

uczniowie z klasy
7d wraz z
wychowawcą
Adrianną
Dublańską oraz
nauczycielem
bibliotekarzem Aliną
Janowicz. Celem
było rozbudzanie
zainteresowań

czytelniczych
uczniów i
popularyzacja
literatury
młodzieżowej.

...

...

.,,
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                                        Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 

...

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości
Dysleksji na uczniów czekały ciekawe konkursy,
m.in.: konkurs wiedzy o H. Ch. Andersenie
poprzedzony prezentacją multimedialną dotyczącą
życia i twórczości pisarza, konkurs plastyczny pod
nazwą "Zakładka do książki z motywem baśni
Andersena" oraz gra terenowa , w której uczniowie
zmagali się z potyczkami ortograficznymi.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody, a
uczestnicy drobne upominki ufundowane przez
Dyrekcję Szkoły.

...
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...

...

Muzeum Ściśle Tajne w Tryszczynie
 
 Klasa 7 d wraz z opiekunami uczestniczyła w
ciekawych zajęciach z kryminalistyki,  kodowania, a
przede wszystkim w zwiedzaniu największej atrakcji
- schronu. W tajniki życia i pracy w schronie
wprowadził uczniów przewodnik. Zainteresowanie
wzbudziły sale z dalekopisem i łącznicą
telefoniczną, gabinet lekarski i kancelarie.
Największe wrażenie na odwiedzających zrobiły
sypialnie z piętrowymi łóżkami.

...

...
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W piątek 20-tego października
uczniowie naszej szkoły wzięli
po raz kolejny udział w
ogólnopolskiej akcji "Zapal znicz
pamięci ". Oddali hołd
pomordowanym w 1939 roku na
ziemiach wcielonych do Rzeszy.
W tym roku upamiętniamy osobę
Józefa Bednarza czyli
''Pomorskiego Korczaka ".
Zginął on rozstrzelany przez
Niemców wraz z dziećmi, które
leczył.

......

''Zapal znicz pamięci"

.....
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 W Polsce, mikołajki obchodzone są tradycyjnie 6
grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja,
biskupa Miry. 
Rankiem tego dnia dzieci, które przez cały mijający
rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod
poduszką, w buciku lub w innym specjalnie
przygotowanym w tym celu miejscu (np. w
skarpecie). W naszej szkole 6 grudnia jeden z
uczniów w przebraniu św. Mikołaja rozdawał
wszystkim cukierki. 
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Andrzejki

Czym są Andrzejki? Wróżby
Andrzejkowe

Wieczór wróżb
odprawianych w
nocy z 29 na 30
listopada w
wigilię świętego
Andrzeja
patrona Szkocji,
Grecji i Rosji.
Pierwsza polska
wzmianka
literacka o nim
pojawiła się w
1557r. za
sprawą Marcina
Bielskiego.

Wróżby
andrzejkowe są 
popularne w
całej Europie.
Św. Andrzej jest
patronem
miłości oraz
zamążpójścia,
zatem andrzejki
są świetną
okazją dla
wszystkich
młodych ludzi
do poznania
swojej miłosnej
przyszłości.

W ten dzień
możemy się
dowiedzieć
kiedy staniemy
na ślubnym
kobiercu, jakie
imię będzie
nosiła osoba
jaką poślubimy
oraz jaki będzie
miała charakter.

. .
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Warsztaty Artystyczne

„ Nie tylko
wychowanie ma
służyć sztuce,
ale to właśnie
sztuka ma
służyć
wychowaniu”

.

.

.

 W naszej szkole odbyły się 
warsztaty artystyczne
skierowane do uczniów
wykazującymi się
zainteresowaniami
rękodzielniczymi - „ Jesień
zawitała do świetlicy szkolnej”.
Uczestnictwo w tych zajęciach
dało uczniom możliwość
sprawdzenia i rozwijania swoich
umiejętności manualnych,
estetycznych i twórczych oraz
pomysł, jak w ciekawy i
innowacyjny sposób spędzać
czas wolny. 

.

.

.
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Mistrzostwa Szkoły Podstawowej im. Juliusza
Verne`a w Białych Błotach w koszykówkę

25.11.2017 odbyły się rozgrywki o Mistrzostwo
Szkoły w Koszykówkę. Zgłosiło się 12 drużyn.
Mecze odbyły się na 3 boiskach, gdzie po zaciętej
grze wyłoniono zwycięzców. 
Gratulujemy!!

...

...

...

...

...

...

...

...
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Bieg Z Okazji Święta Niepodległości

Bieg Niepodległości Zwycięzcy na
podium

Zwycięzcy na podium

W piątek 10
listopada
uczniowie
naszej szkoły
wzięli udział
w
przełajowym
biegu
młodzieżo-
wym. Celem
zawodów
było
uczczenie
rocznicy
Święta

Niepodległo-
ści
popularyzacji
masowej
kultury
fizycznej
wśród dzieci i
młodzieży
oraz
propagowa-
nie biegania
jako
najprostszej
formy ruchu.

.

.

.
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Warsztaty Biblioteczne

.

W ramach
Międzynarodowe-
go Miesiąca
Bibliotek
szkolnych klasa
2 e gimnazjum
wraz z
opiekunami:
Małgorzatą
Piecuch i Aliną
Janowicz wzięła
udział w lekcji
bibliotecznej w
Wojewódzkiej i
Miejskiej
Bibliotece

im. W. Bełzy w
Bydgoszczy.
Uczniowie mieli
okazję
zapoznać się ze
zbiorami i pracą
Biblioteki
Głównej.
Młodzież
odwiedziła
wszystkie
działy, również
te na co dzień
niedostępne dla
czytelników,
m.in. magazyn

główny,
introligatornię.

.
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Tradycje Bożonarodzeniowe

.

                               1. Adwent- okres oczekiwania na święta. Często dzieciom kupuje się kalendarze adwentowe,
z  czekoladkami w środku.
  2. Wigilia- dzień przedświąteczny, pod koniec którego spożywa się tradycyjną, wigilijną kolację.
3. Opłatek- najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest wspólne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie
życzeń. Ten zwyczaj stanowi odniesienie do Ostatniej Wieczerzy i dzielenia się Jezusa chlebem z uczniami. W
tradycji kościelnej opłatek jest pozostałością po starochrześcijańskich eulogiach czyli specjalnych chlebach
składanych na ołtarzu. Były one symbolem miłości i jedności chrześcijan oraz symbolem zjednoczenia z
Bogiem.
4. Potrawy Wigilijne- w zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych potraw jest różny, ale
zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście.
Każdej należy spróbować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok.
5. Kolędy- ważnym elementem Wigilii, ale i całych Świąt Bożego Narodzenia jest śpiewanie kolęd. W polskiej
tradycji jest ich bardzo wiele, a najstarsze z nich pochodzą z czasów średniowiecza.   

.
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BIAŁE BŁOTA MISTRZAMI POWIATU
BYDGOSKIEGO W PIŁCE NOŻNEJ!

Reprezentacja Szkoły Podstawowej im
Juliusza Verne’a w Białych Błotach
zdobyła tytuł mistrza powiatu
bydgoskiego w piłce nożnej chłopców
podczas Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Zawody odbyły się na boiskach ORLIK
przy Zespole Szkół oraz Szkole
Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim.
Zespoły podzielono na dwie grupy, które
grały systemem „każdy z każdym”.
Następnie pierwsze dwie drużyny z grup
walczyły w półfinałach oraz w meczu o
trzecie miejsce i finale turnieju. W finale
drużyna z Białych Błot pokonała ekipę z
Żołędowa i zgarnęła tytuł mistrza
powiatu.  Przed drużyną kolejne
wyzwanie czyli awans do ćwierćfinałów
wojewódzkich.
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 1. Adwent- Okres oczekiwania na święta. Często dzieciom kupuje się kalendarze
adwentowe, z czekoladkami w środku.
  2. Wigilia- Dzień przedświąteczny, pod koniec którego je się tradycyjną, wigilijną
kolację.
3. Opłatek- Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej jest wspólne dzielenie się
opłatkiem i składanie sobie życzeń. Ten zwyczaj stanowi odniesienie do Ostatniej
Wieczerzy i dzielenia się Jezusa chlebem z uczniami. W tradycji kościelnej opłatek jest
pozostałością po starochrześcijańskich eulogiach czyli specjalnych chlebach
składanych na ołtarzu. Były one symbolem miłości i jedności chrześcijan oraz
symbolem zjednoczenia z Bogiem.
4. Potrawy Wigilijne- W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych
potraw jest różny, ale zwyczajowo na wigilijnym stole powinny znaleźć się wszystkie
płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Każdej należy spróbować, co ma
zapewnić szczęście przez cały rok.
5. Kolędy- Ważnym elementem Wigilii, ale i całych Świąt Bożego Narodzenia jest
śpiewanie kolęd. W polskiej tradycji jest ich bardzo wiele, a najstarsze z nich
pochodzą z czasów średniowiecza.

Tradycje Bożonarodzeniowe
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WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Z okazji
nadchodzą-
cych Świąt
Bożego
Narodzenia
11 grudnia
2017r. w
świetlicy
szkolnej w
budynku B
odbyły się
warsztaty
bożonaro-
dzeniowe z
udziałem
Pań z Koła
Przyjaciół
Murowańca i
Okolic
"Murowianka",
Dyrekcji,
rodziców i
uczniów
naszej
szkoły
przygotowane
przez

nauczycieli
bibliotekarzy
,
nauczyciela
religii oraz
wychowawcę
świetlicy. W
postać św.
Mikołaja
wcielił się
jeden z
nauczycieli,
który
powitał i
obdarował
upominkami
     
przybyłych
gości.

... ...
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