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Pierwszy Dzień Wiosny

...

...

Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w
przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego.
Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z
rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością
opadów atmosferycznych.

Wokół poezji Jana Brzechwy

.

.

8 marca 2018r. w czytelni szkolnej
budynek B Szkoły Podstawowej
im. J. Verne'a odbyła się lekcja
promująca czytelnictwo
zorganizowana przez nauczycieli
bibliotekarzy Małgorzatę Mellem-
Zwiewkę i Alinę Janowicz przy
współpracy nauczycieli języka
polskiego Elżbiety Pankowskiej i
Małgorzaty Piecuch.Podczas lekcji uczniowie z klasy 4f

i 5b wysłuchali krótkiej biografii
Jana Brzechwy przedstawionej w
prezentacji multimedialnej,
recytowali wybrane wiersze poety
oraz zaprezentowali dwa wiersze w
formie inscenizacji. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody książkowe.
Organizatorzy serdecznie dziękują
pani Dyrektor Danucie Ferenstain
za ufundowanie nagród.

Gratulujemy!

...

...

.;

.
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TYDZIEŃ MATEMATYKI
W naszej szkole odbył się Tydzień Matematyki, w ramach
którego uczniowie brali udział w następujących zajęciach:
-warsztaty matematyczne ,,Zrób sobie bryłkę"
-„Nie bójmy się permutacji”. XII Szkolna Ligia
Matematyczna „Śladami myśli M.Rejewskiego”
-Międzynarodowy Dzień Liczby π. XII Szkolne Mistrzostwa
„W zapisywaniu z pamięci rozwinięcia liczby π”
-„Dzień Kangura”. XXVII Międzynarodowy Konkurs
„Kangur Matematyczny”

.

.

.

.
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MISTRZOSTWA GMINY BIAŁE BŁOTA W SLALOMIE GIGANCIE

W dniu 9 marca na stoku w Myślęcinku miłośnicy białego szaleństwa ze
szkół gminy Białe Błota rywalizowali w slalomie gigancie. Na starcie
stanęło ponad 34 zawodników ze szkół podstawowych z Białych Błot i
Łochowa. Regulamin zawodów przewidywał dwie kategorie, osobną dla
dziewcząt i chłopców. Do klasyfikacji brany był najlepszy czas jednego
z dwóch ukończonych przejazdów.  Zwycięzcy poszczególnych
kategorii otrzymali puchary.
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Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

.

.
.

4.03.2018 odbyły się w Białych
Błotach uroczystości ku pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Oprócz
części oficjalnej odbyły się biegi
dla młodzieży szkolnej oraz bieg
główny na 10km. Reprezentacja
naszej szkoły spisała się bardzo
dobrze. 

.

./
.
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WIELKANOC

Tradycje Wielkanocne

....

.

- Święconka- powinna zawierać: 
 baranka - symbol zmartwychwstałego Jezusa
- jajka - symbol rodzącego się życia
- chleb - symbol ciała Chrystusa, dobrobytu i pomyślności
- chrzan - symbol męki Pańskiej
- sól - istota prawdy
- ser - symbol pojednania człowieka z naturą
- babkę - symbol umiejętności
- szukanie zajączka
- wykonanie pisanek
- Lany Poniedziałek- polega na wzajemnym oblewaniu się wodą. Dawniej
obowiązywało także uderzanie się wierzbowymi gałązkami.
- Niedziela Palmowa- święcimy palemki, które miały chronić przed burzą i
ogniem. 

....

.
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Topienie Marzanny

.

..

.

Kalendarzowa wiosna rozpoczyna
się 21 marca. Podczas wiosny
astronomicznej dzienna pora dnia
jest dłuższa od pory nocnej, a
ponadto z każdą kolejną
dobą dzień jest dłuższy, noc
krótsza, aż do przesilenia letniego,
od tego dnia dni stają się krótsze, a
noce dłuższe.

Wczesną wiosną topi się
Marzannę, boginię mroźnej
zimy i śmierci. Zwyczaj ten
oznacza zakończenie okresu
zimowego i rozpoczęcie
wiosny. Obecnie obrzęd
łączony jest z nastaniem
kalendarzowej wiosny 21
marca.

.

..

.
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WARSZTATY RĘKODZIEŁA -„Wiosenne inspiracje”

Dnia 27.03.2018r. w świetlicy
szkolnej bud. B odbyły się
warsztaty rękodzieła
artystycznego. Uczniowie rozwijali
swoją kreatywność tworząc
wielkanocne stroiki z surowców
naturalnych. Mogli również poczuć
się artystami zdobiąc
styropianowe jajka techniką
decoupage. 

...

......

...

......
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Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet uczniowie z Samorządu
Uczniowskiego przygotowali dla koleżanek
konkurs na Najsympatyczniejszą Nastolatkę.
Uczestniczki , które zostały zgłoszone przez
kolegów z klasy musiały wykazać się między
innymi znajomością klubów piłkarskich,
piłkarzy a nawet budową roweru. 
Po siedmiu konkurencjach udało się wyłonić
Najsympatyczniejszą Nastolatkę, którą
została uczennica klasy 3d oddziału
gimnazjalnego Klaudia Wutkowska. 
Wszystkie uczestniczki otrzymały od
samorządowców kwiatka, a zwyciężczyni
piękny bukiet tulipanów. 

 Dzień Kobiet - coroczne
święto obchodzone 8 marca od
1910 roku. Pierwszy Dzień Kobiet
obchodzony był 28 lutego 1909,
ustanowiony przez Socjalistyczną
Partię Ameryki po zamieszkach i
strajkach w Nowym Jorku.

. .

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Socialist_Party_USA&action=edit&redlink=1
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Mistrzostwa piłki nożnej w Solcu Kujawskim 

.

We wtorek 27.03 odbyły się
mistrzostwa powiatu w piłce
nożnej dziewcząt w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Drużyna
dziewcząt z naszej szkoły zajęła 5
miejsce w turnieju, pokazując się z
bardzo dobrej strony. Wyniki
meczów kończyły się na naszą
niekorzyść różnicą 1 lub 2 bramek.

.
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W dniu 11 kwietnia 2018 roku, reprezentacja Szkoły Podstawowej im.
Juliusza Verne’a w Białych Błotach (rocznik 2002-2004) startowała w
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w Drużynowych Biegach
Przełajowych. Dziewczęta rywalizowały na dystansie 1500 m, chłopcy
na dystansie 2000 m. Dziewczęta okazały się bezkonkurencyjne i zajęły
1 miejsce. Drużyna chłopców po zaciętej walce zdobyła srebrny medal.
Dziewczęta dzięki zwycięstwu będą reprezentować powiat bydgoski na
mistrzostwach województwa, które odbędą się 17 kwietnia we
Włocławku. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy. 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w Biegach Przełajowych

..
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Uczniowie klasy 7 d pod okiem
nauczyciela języka polskiego- pani
Ewy Jakubowskiej wykonali
modele inspirowane "Quo Vadis".

Lektury w pudełku

.

.

.

.



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 1 05/2018 | Strona 13 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ucho Ucznia

Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich obchodzony jest 23
kwietnia. Pomysł organizacji
święta zrodził się w Katalonii – w
1926 roku wystąpił z nim wydawca
z Walencji, Vicente Clavel Andrés   

Z początku planowano związać je z
datą 7 października, domniemaną
datą urodzin Cervantesa, lecz ze
względu na niepewność z nią
związaną, ostatecznie ustalono
datę 23 kwietnia.

.

.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

.

.
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Wycieczka do Muzeum Mydła i Historii Brudu

9 kwietnia klasa 7g wraz z wychowawcą oraz
nauczycielem bibliotekarzem wybrała się do
Muzeum Mydła i Historii Brudu w
Bydgoszczy.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach
mydlanych, gdzie każdy mógł zaprojektować i
wykonać swoje własne glicerynowe mydło,
które zabrał ze sobą. Każdy zwiedzający
Muzeum dowiedział się jak dbano o higienę
osobistą w dawnych czasach, a także jakich
kosmetyków używano w PRL.

... ...
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Akcja "Żonkil"

W naszej
szkole 19.04
odbyła się
"Akcja
Żonkile".
Uczniowie
rozdawali
papierowe
żonkile
upamiętniające
powstania w
gettcie
Warszawskim.

. .



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 1 05/2018 | Strona 16 

WWW.JUNIORMEDIA.PLUcho Ucznia

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Na spacer z Panem Cogito"

... ...... ...
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Drużynowe Mistrzostwa Województwa
kujawsko-pomorskiego 17.04.2018r.

Drużynowe Mistrzostwa
Województwa kujawsko-
pomorskiego, odbyły się
17.04.2018 we Włocławku. Nasza
dziewczęca drużyna wystartowała
z innymi najlepszymi druzynami na
dystansie 1000m. Po podliczeniu
wszystkich punktów zajęliśmy III
miejsce! Gratulujemy!

...

...

...

...
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