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Pierwszaki 
w bibliotece

Kącik Bibliotekarza

Dzień otwarty naszej
szkoły

Pasowanie

Walentynkowe Listonoszki

 W styczniu do
grona czytelników
naszej biblioteki
dołączyli uczniowie
z klas 1a, 1b i 1c. 
Uczniowie poznali
zasady panujące w
bibliotece oraz
mogli wypożyczyć
pierwsze
książeczki. Od tej
pory Pierwszaki
uczestniczą w
konkursie na
najlepiej czytającą
klasę. 
JL

Za nami kolejny miesiąc zmagań o miano najlepiej czytającej
klasy. Oto wyniki klasyfikacji ogólnej do lutego:
I miejsce klasa 3b
II miejsce klasa 4 c
III miejsce klasa 4d.
W marcu odbyło się także kilka imprez bibliotecznych:

Klasy 3b i 3d były na warsztatach "bezpieczny Internet"       
zorganizowanych w MBP Gliwice.
Klasy II zmierzyły się w finale konkursu "Mistrz Pięknego
Głośnego czytania", którego finał odbył się w MBP nr 17 w
Gliwicach. Gościem specjalnym była p. Agnieszka Batóg
Gliwicka aktorka.
Przyłapaliśmy kolejnych uczniów na czytaniu książek. 

15 marca mury
naszej szkoły
zostały otwarte dla
wszystkich
chętnych. Na sali
gimnastycznej
odbyło się
przedstawienie
przygotowane przez
uczniów klas 4 i 7.
Na wesoło
przedstawiono
sceny z życia
szkoły. Następnie
pani Beata
Oparczyk - dyrektor

naszej szkoły
powitała wszystkich
zebranych i zabrała
ich na wirtualny
spacer po szkole.
Po skończonym
powitaniu goście
rozeszli się po
szkole, aby
samodzielnie się
zapoznać z
nauczycielami i
pracowniami
czekającymi na
nowych uczniów. 

JL

JL
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                      Wielkanocne warsztaty

        Wyjście na łyżwy

Przed feriami klasy 7b i 5s spędziły nockę w naszej
szkole

Tydzień Bezpiecznego   
Internetu

Stopka

We wtorek
13 marca
klasa 6a
miała wyjście
do Willi Caro
na warsztaty
wielkanocne. 

Oglądaliśmy
bajki i filmy np.
"Emotki" i
"Dzieciak
rządzi". Później
szliśmy na salę
gimnastyczną i
graliśmy w
zbijaka i
siatkówkę. Pani
Anita Jeniec i
pan Błażej
Kozok, którzy

opiekowali się
tej nocy
uczniami brali
udział w
naszych
rozgrywkach.
Wszyscy
bawiliśmy się
świetnie! Mam
nadzieję, że to
powtórzymy.
Oliwia 

Nocowanie

Magdalena
Rudnicka
Jolanta Cyboń
Turowska,
Alicja
Martińczak,
Justyna Dziuba,
Michalina
Grochowina,
Oliwia Jasiak.

Prowadząca mówiła co to jest Wielki Post i tłumaczyła, że w okresie
wielkanocnym nie było można jeść mięsa i nabiału.  Można było za to
zjeść postny żurek lub zupę z piwa. Po wysłuchaniu opowieści dostaliśmy
piszczałki z drewna i musieliśmy je przyozdobić. Ja na 
swojej piszczałce narysowałam flagę Piasta Gliwice. Po zakończonych
warsztatach testowaliśmy nasze piszczałki i poszliśmy do parku się
pobawić. W drodze powrotnej kupiliśmy sobie precle. Warsztaty
Wielkanocne w Willi Caro pozwoliły nam w interesujący sposób przyswoić
wiedzę o tym święcie oraz mogliśmy ciekawie spędzić czas w klasowym
gronie. Dodatkowym atutem była ich niska cena - 1 zł od grupy.                 
                                                            Michalina

Występ

Z okazji obchodów Tygodnia
Bezpiecznego Internetu w naszej
szkole odbyły się warsztaty "Plik i
Folder - odkrywcy Internetu,
debata, gra edukacyjna
"Bezpiecznie Tu i Tam" oraz
zajęcia taneczne ze studiem Let's
Danse.  

Klasy szóste i piąte miały zajęcia na lodowisku. Na
lodowisko doszliśmy piechotą. Wypożyczyliśmy tam
łyżwy (niektórzy mieli swoje) i weszliśmy na lód.
Mieliśmy  1 godzinę i 30 minut jazdy (tradycyjnie jak co
roku). Na lodowisku obszywały kierunki jazdy jeździło
się bardzo fajnie. Wyjście na lodowisko bardzo nam się
podobało.
Oliwia i Michalina

Błażej Kozok

MR
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Wywiad z panią Anitą Jeniec - nauczycielką wychowania
fizycznego

pixabay.com

Dzień Dobry, mamy do Pani kilka pytań.
- Dzień dobry.
1. Jak Pani minął dzień?
- Bardzo dobrze, pozytywnie.
2. Którą klasę lubi Pani najbardziej?
- Wszystkie, z którymi pracuje, ale moim faworytem
jest klasa, w której jestem wychowawczynią. 
3. Od którego roku pracuje Pani w naszej szkole?
- Od 2001 r. (chyba).
4. Jaki jest Pani ulubiony kolor?
- Fioletowy i niebieski.
5. Czy ma Pani zwierzątko?
- Tak dwie koszatniczki: Dyzio i Zygmunt.

6. Czy ma Pani ulubiony kwiat? A jeśli tak to jaki i dlaczego?
- Mój ulubiony kwiat to róża herbaciana, ponieważ
ładnie pachnie i wygląda. 
7. Jaka była Pani ulubiona zabawka z dzieciństwa? I
czy ma Pani ją dalej?
- Miałam swoja ulubiona lalkę, która niestety się
zniszczyła, ale mam całe mnóstwo książek z
dzieciństwa.
8. Czy lubi Pani czytać książki? A jeśli tak to jakie?
- Przygodowe i romantyczne. Ulubiona to ,,Ania z
Zielonego Wzgórza”. Oraz wszystkie przygody
Tomka Wilmowskiego.
9. Jaka jest Pani ulubiona dyscyplina sportowa i
dlaczego?
- Lubię wiele dyscyplin sportowych, ale chyba
najbardziej badmintona i squacha. A dlatego, że
muszę się zmierzyć ze własnymi słabościami.

10. Czy miała Pani inną pracę przed zawodem
nauczyciela?
- Nie miałam, ale chciałam być lekarzem.
11. Co by Pani chciała, żeby zmieniło się w
zachowaniu uczniów?
- Żeby byli dla siebie milsi.
12. Co Pani lubi robić w wolnym czasie?
- Wyjeżdżać w góry. A jak jestem w domu to
przeczytać dobra książkę i obejrzeć dobry film.
13. Dlaczego akurat ten zawód Pani wybrała?
- Ponieważ zainspirował mnie mój nauczyciel W-F-
u i zmieniłam decyzję z pójścia na medycynę.
Zdecydowałam się na AWF.
14. Jaki gatunek muzyki Pani słucha?
- Bardzo lubię jak mój syn gra na gitarze. Słucham
muzyki takiej jaką lubią moje dzieci: Ed- Shiran,
Maroon 5 i Starego Dobrego Małżeństwa. 

Dziękujemy za udzielenie wywiadu!

Alicja i Justyna                               

Tumisu
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DZIECKO BEZPIECZNE W SIECI. Poradnik dla rodziców 
 i opiekunów

fdds.pl – strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tutaj
m.in. w zakładce oferta/kontrola rodzicielska
znajdziecie Państwo  narzędzia ułatwiające
zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa 
w Internecie. Ponadto w tej samej zakładce
oferta/oferta edukacyjne można znaleźć wiele
ciekawych artykułów 
nt. rodzicielstwa np. „Bezpieczeń-stwo dziecka w
sieci”.
www.saferinternet.pl – oficjalna strona projektu
Komisji Europejskiej, realizowanego w Polsce przez
konsorcjum: FDDS i NASK. Tu w zakładce materiały
edukacyjne/poradniki 
i broszury znajduje się wiele ciekawych publikacji,
które mogą pomóc w zapewnieniu dzieciom
bezpieczeństwa w sieci 
np. „Zostań znajomym swojego dziecka”, kompendium
,,Bezpieczeństwo dzieci online", „Pomyśl zanim
kupisz”.
www.dzieckowsieci.pl - strona kampanii „Chroń
dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec
rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci ze
szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak
ograniczyć ryzyko takich kontaktów. W tym miejscu w
zakładce zasadymożna znaleźć informacje na temat
kontroli rodzicielskiej i sposobach jej instalowania na
różnego typu urządzeniach.

www.edukacja.fdds.pl – platforma edukacyjna,  na
której znajdują się kursy e-learningowe, a w których, w
ramach lekcji zajęć komputerowych, będą brać udział
uczniowie klas piątych naszej szkoły.
fundacja.orange.pl – strona fundacji, która działa na
rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Warto
skorzystać 
z materiałów znajdujących się w zakładce strefa
wiedzy/materiały edukacyjne dla rodziców. Godnym
polecenia jest bezpłatny kurs internetowy „Bezpiecznie
Tu i Tam” dla rodziców.

pixabay.com

Nie tylko korzystanie z Internetu jest dla dzieci
niebezpieczne. Nie można zapomnieć tutaj o
zagrożeniach związanych z grami komputerowymi.
Należy pamiętać, że mają one wiele zalet np.
wypracowanie zdolności samodzielnego
podejmowania decyzji, poprawiają nasz refleks,
logiczne myślenie, doskonalą sprawność manualną,
rozwijają umiejętność postrzegania , ale również
stanowią zagrożenie dla prawidłowego rozwoju
psychicznego młodego człowieka. Wiele
współczesnych gier posiada dużo przemocy i
okrucieństwa oddaje dość realnie co dzieje się na polu
walki. 

Grając w brutalne gry dziecko może sobie wyrobić
nawyk, że będąc agresywnym i stosując przemoc
przetrwa w realnym świecie. Oddziaływanie gier na
psychikę dziecka jest o wiele silniejsze niż oglądanie
przemocy w telewizji. 
Pamiętajmy o tym!  (www.erainformatyki.pl)

W związku z coraz większą ilością niebezpieczeństw
czyhających na dzieci w Internecie oraz
powszechnym korzystaniem przez dzieci i młodzież z
komputerów i innych urządzeń (telefony, tablety)
 chciałybyśmy zwrócić Państwa uwagę na pewne
zagadnienia, które mogą pomóc w zapewnieniu
dzieciom bezpieczeństwa online oraz pomóc im w
świadomym korzystaniu z sieci i urządzeń cyfrowych.

Magdalena Rudnicka – pedagog szkolny
Jolanta Cyboń-Turowska – nauczyciel zajęć

komputerowych

Szacuje się, że w Polsce w gry komputerowe
gra aż 16 milionów osób. Statystycznie
Polacy grają średnio 21 godzin
tygodniowo...

FirmBee
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"Ani słowa o Zosi!" 
Zuzanna Orlińska. 

Popraw sobie humor         
  

pixabay.com

- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki! 
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!
Jak nazywają się małe sowy które mówią ,,TAK'' 
TAKSÓWKI
- Bolku, jak nazywał się Chrobry?
- Nie wiem.
- No, przecież tak jak Ty.
- Nowak?
Jeden przedszkolak mówi do drugiego: 
– U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem.
 – U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje.. 
Jak się nazywa narodowy taniec ziemniaków?
- Obierek.

Poznajcie Antoninę, córkę znanej pisarki książek dla
nastolatek i sławnego poety. Tosia wiedzie dość
spokojne życie przeciętnej warszawskiej nastolatki,
jednak podróż z mamą i Leną – jej agentką na pewno
nie ma w sobie nic ze zwyczajności. Pozornie zwykła
służbowa podróż po Zamojszczyźnie zmienia się w
pasmo przygód i ciekawych zwrotów akcji. Podczas
jednego z samotnych spacerów Tosia poznaje Jana
Derenia – fana poezji jej ojca, z którym zostają uwikłani
w tajemniczą sprawę, związaną z rodzinną zagadką.
Nawet porwanie i uwięzienie w Szczebrzeszynie nie
może źle się skończyć, gdy ma się w rodzinie ciotkę
Halę – uzbrojoną w broń palną osiemdziesięciolatkę.
Wszystko okraszone jest dużą dawką humoru. Na
pewno nie będziecie się nudzić! Książka nagrodzona w
III Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na
współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

pixabay.com

                                   ROZRYWKA

XYZ

ClarissaBell
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                               Krzyżówka z hasłem

Krzyżówka z hasłem

Pytania do krzyżówki
1. Skorupka jajka, którego środek został wydmuchany. 
2. Ozdobione jajko. 
3. W koszyczku wielkanocnym. Symbolizuje ciało Chrystusa. 
4. Święci się ją w czasie Niedzieli Palmowej 
5.Jedno z ciast pieczonych na Wielkanoc. 
6. "Oto ... Boży, który gładzi grzech świata" 
7. Palmowa. 
8. ...Środa. Rozpoczyna czterdziestodniowy post. 
9. Przynosi Prezenty w Niedzielę Wielkanocną

JL
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