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Turniej Tenisa Stołowego

.

31 stycznia
2018 r. w sali
Zespołu Szkół w
Solcu
Kujawskim
rozegrano
Mistrzostwa
Powiatu
Bydgoskiego w
tenisie stołowym
drużynowym
szkół
podstawowych
rocznik 2002-
2004. W
zawodach

wzięło udział
cztery drużyny
chłopców,
reprezentujących
gminy naszego
powiatu.Chłopcy
rywalizowali
systemem
„każdy z
każdym”.

Dnia 13 stycznia
2018r. w
ramach cyklu
„Sportowe
Soboty”
organizowanych
przez
nauczycieli
wychowania
fizycznego
naszej szkoły
odbyły się
Mistrzostwa
Szkoły
Podstawowej
im. Juliusza

Verne'a w
Białych Błotach
w tenisie
stołowym
dziewcząt i
chłopców.

.

.

.
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Walentynki

WALENTYNKI Tradycje
Walentynkowe

.

 coroczne
święto
zakochanych przypadające
14 lutego.
Nazwa pochodzi
od św.
Walentego,
którego wspo-
mnienie
liturgiczne w
Kościele
Katolickim ob-
chodzone jest
również tego
dnia.

Zwyczajem w
tym dniu jest
wysyłanie listów
zawierających
wyznania
miłosne (często
pisane
wierszem. Na
Zachodzie,
zwłaszcza w
wielkiej Brytanii i
Stanach
Zjednoczonych,czczono
św. Walentego
jako patrona
zakochanych.

Dzień 14 lutego
stał się więc
okazją do
obdarowywania
się drobnymi
upominkami.

.
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Karnawał

.

Okres
zimowych
balów,
maskarada,
pochodów i
zabaw.
Rozpoczyna się
najczęściej w
dniu Trzech
Króli, a kończy
we wtorek przed
Środą
Popielcową,
która oznacza
początek
wielkiego postu

i oczekiwania na
Wielkanoc.

.

.

.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

...

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) –
fundacja, której podstawowym celem według statutu jest:
„działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na
ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i
działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na
działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej”.
W tym roku zbiórka pieniędzy została przeznaczona na zakup
sprzętu dla noworodków.
Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w akcji.

...

...

...

...

...
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Dzień Bezpiecznego Internetu

.

.

.

...

.

.

.

.

...

.
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BEZPIECZNE FERIE

RSDAYH

W tym roku ferie zimowe w naszym województwie
zaczynają się w ostatnim terminie od 12 do 25 lutego.
Zanim wyjdziesz na podwórze, pamiętaj - ciepło się
ubierz. 

Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu drogi oraz
zbiorników wodnych; 
W czasie zjeżdżania zachowujmy bezpieczną
odległość między sankami; 
Nie doczepiajmy sanek do samochodu; 
Rzucając się śniegiem nie łączmy miękkiego
śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie
celujmy w twarz drugiej osoby; 
Na łyżwach jeźdźmy tylko w wyznaczonych
miejscach, nie ślizgajmy się po lodzie na rzece lub
stawie.
Nie przebiegajmy przez ulicę, nie przechodźmy w
miejscach niedozwolonych.
Bądźmy widoczni na drodze.
Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.

ASERTY

http://www.poznan.pl/mim/main/pictures/-,pic1,1017,44880,52692,show1.jpg
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Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci –
święto
obchodzone dla
uhonorowania
babć. W  tym
dniu  wnuki
składają
życzenia swoim
babciom. Polacy
obchodzą
święto Babci 21
stycznia, tego
samego dnia, co
mieszkańcy
Bułgarii i
Brazylii.
Natomiast w
Hiszpanii dzień
ten obchodzony
jest 26 lipca.

.

Dzień Dziadka – rodzinne, świeckie
święto, obchodzone w Polsce 22 stycznia
w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło
się, że w ten dzień wnuki składają
życzenia swoim dziadkom, a w
przedszkolach, świetlicach  i innych
instytucjach opiekuńczo-wychowawczych
organizowane są spotkania, pokazy
artystyczne dzieci.

.

.

.
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Tłusty Czwartek

.

.

Obchodzony
ósmego lutego.
Najpopularniejsze
potrawy to
pączki i faworki,
zwane również
w niektórych
regionach
chrustem lub
chruścikami.
Dawniej
objadano się
pączkami
nadziewanymi
słoniną,
boczkiem

i mięsem, które
obficie zapijano
wódką.

.

.
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Nietypowa lekcja języka angielskiego Wycieczka do
Torunia

Podczas spotkań w szkole uczniowie mieli
możliwość wybrania miejsc/ obiektów, o których
chcą opowiedzieć. Nad zaplanowaniem wycieczki,
przygotowaniem historii zwiedzanych miejsc w
języku angielskim czuwali nauczyciele. Każda
grupa przygotowała również pytanie dotyczące
opowiadanego przez nich miejsca, dzięki czemu
powstała karta pracy, którą po zakończeniu
spaceru młodzież uzupełniała.
W dniu wycieczki uczniowie wcielili się w rolę
przewodników i w języku angielskim opowiadali o
wybranych przez siebie miejscach. Dodatkową
atrakcją były zajęcia w Muzeum Piernika
przeprowadzone również w języku angielskim.
Muzeum w magiczny sposób przenosi młodzież w
przedświąteczny czas.

...

...

......

...

...
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Film, który warto obejrzeć

,,Cudowny Chłopiec''

......

Cudowny chłopak opowiada historię 10-letniego
Auggiego, który w wyniku pewnych
zaburzeń genetycznych ma zdeformowaną twarz.
Po latach nauki w domu, rodzice decydują się
wysłać syna do normalnej szkoły, gdzie będzie
mógł przebywać z innymi uczniami. Na początku
chłopcu trudno się odnaleźć w nowym środowisku,
jednak z czasem poznaje przyjaciół, którzy
wywracają jego życie do góry nogami.
Można by się spierać o banalność morału i
utopijność wizji, bo jak wiadomo w prawdziwym
życiu nie tak szybko zwalcza się dyskryminację czy
rozwiązuje problemy. "Cudowny chłopak" ma w
sobie jednak tyle pozytywnej energii i magii, że
nietrudno ulec jego urokowi.

...
...

https://naekranie.pl/filmy/wonder
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"Dziady"
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Dziady- przedstawienie

Klasa 7d pod okiem p. Ewy Jakubowskiej przedstawił 
"Dziady część II" Adama Mickiewicza .

.

                          "Dziady część II"

        Klasa 7d pod okiem p. Ewy Jakubowskiej    
przedstawiła  "Dziady część II" Adama Mickiewicza

.

.

.
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