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 Dużo zabawy na szkolnym
boisku i rozstrzygnięcie
konkursu na najpiękniejszy ul

Dobry nastrój 
w rodzinnym gronie

Ule dla pszczół

Na festynie było
dużo dzieci, nie
tylko z naszej
szkoły, ale 
i z przedszkola
obok. Prawdziwą
atrakcją dla
wszystkich była
olbrzymia
dmuchana
zjeżdżalnia 
na szkolnym
boisku,

która dostarczyła
dzieciom dużo
radości. Starsi
degustowali
kiełbaski i ciasta
oraz oglądali różne
uczniowskie
projekty. Festyn był
prawdziwym
przedsmakiem
wakacji.        RS

 Czerwcowy festyn
rodzinny obfitował
w niespodzianki.
Nie tylko
przypominał
wszystkim 
o ginących
pszczołach
poprzez wystawę

pięknych uli
wykonanych przez
uczniów klas I-III,
ale też był okazją
do radosnej
zabawy.
Nauczyciele
śpiewali piosenkę
"Jedzie pociąg 

z daleka",  
a uczniowie zrobili
"ciuchcię" jeżdżącą
po dziedzińcu
szkoły.  Wszyscy
tańczyli  belgijkę.
Do zabawy włączyli
się też Rodzice.

                              Festyn Rodzinny
             ,,Najpiękniejszy ul dla ginących pszczół"

RS
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        Co nam dały warsztaty              
  "Różnorodności kulturowej" ?

  Organizatorzy    
    warsztatów

Nauka tolerancji

Przeciw
dyskryminacji

Fundacja IRSE
oraz Rada
Imigrantów 
i Imigrantek
przy
Prezydencie
Miasta
Gdańska
zorganizowała
warsztaty dla
szkół.

Warsztaty - pozytywna energia po...

Prezentacje plakatów

Praca w grupach Plakat

Warsztaty

Nasza klasa 
w tym roku
szkolnym
uczestniczyła 
w warsztatach 
„Szkoła
różnorodności”.
Prowadziła

je Pani Iza,
która na każde
zajęcia
zapraszała
Gościa,
obcokrajowca
mieszkającego
obecnie 

w Polsce. 
Na pierwszym
spotkaniu
poznaliśmy
Panią Natalię 
z Ukrainy.
Opowiedziała
nam o sobie 

i swojej
rodzinie. 

Następnie
rozmawialiśmy
o tym, jak
mówić, nie
dyskryminując
innych. Potem
opowiadaliśmy o
osobach
przedstawionych
na zdjęciach.
Okazało się, 

że  wygląd 
nie świadczy o
tym, kim kto jest
albo jaki jest. 
Na kolejnych
zajęciach
odwiedziła nas
Pani Oksana z
Uzbekistanu.

Rozmawialiśmy
o różnorodności
kulturowej.
Tworzyliśmy
kolorowe
plakaty
przedstawiające
różne kultury 
i obyczaje. 
Podczas

zajęć
dowiedziałam
się wiele  
o kulturze 
i zwyczajach
panujących 
w innych
krajach. 
        Helena

RS

RS

RS I

RS
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Nasze opinie - co nam dały warsztaty?

       Każdy jest inny 
         i to jest dobre!

          Zwracajmy się do innych z życzliwością 

    Wszyscy zasługują 
         na szacunek

 
Na zajęciach
uczyliśmy się
wyrażać swoje
uczucia. to, co
czujemy. Nie
było to łatwe.

Wielu z nas
wybrało
świątynie,
ponieważ
uważa, że   

powinniśmy
szanować inne
religie. Na
plakatach
pojawili się
również ludzie o
różnych
kolorach skóry,
a także starsze
osoby.  Zosia

Celem
warsztatów
było
zapoznanie
uczniów 
z tematyką
między-
kulturowości 

 Pani Iza uczyła
nas, jak
rozmawiać,
żeby nie
dyskryminować
innej osoby.
Rozmawialiśmy

o różnorodności
kulturowej. Na
tych zajęciach
nauczyłem się,
że każdy jest
inny i to jest
dobre. Nie
można poniżać

innych, tylko
próbować
zrozumieć
drugą osobę. 

Paweł

Gościem na
naszych
zajęciach była
Pani, której
rodzina została
w przeszłości
wywieziona do
Uzbekistanu.
Dowiedzieliśmy
się, jak tam żyli.
Później

robiliśmy
plakaty o
różnorodności
kulturowej
świata.
Naklejaliśmy
zdjęcia z gazet,
które kojarzyły
nam się z różną
kulturą. 

Wszyscy
zasługują na to,
żebyśmy ich 
szanowali.
Potem
mówiliśmy 
o naszych
uczuciach 

i wybieraliśmy
obrazki, które je
przedstawiały. 
Podobały mi się
te zajęcia. 
Zosia

Warsztaty były
fajne. Robiliśmy
różne plakaty.
Były też
opowiadania 
o ludziach,
którzy musieli
uciekać ze
swojego kraju.
Na każdych
zajęciach
mieliśmy
Gościa, który

mówił o tym,
dlaczego musiał
wyjechać ze
swojego kraju. 
       Filip

Warsztaty

Na jednych
zajęciach
rozpoznawaliśmy 
osoby ze zdjęć
po wyglądzie.
Najbardziej
podobało mi się,
gdy na zdjęciu
była śmiesznie
ubrana młoda 
   osoba, a my    
  myśleliśmy, 
     że to jakiś

     
discopolowiec,  
       jednak
     okazało się,  
      że to był      
       Barack        
       Obama. 
  To dało nam 
    do myślenia. 
          Hania

Rozmawialiśmy 
o tym, jak się
wyrażać, żeby
nikogo nie
dyskryminować.
Na karteczkach
pisaliśmy słowa,
których czasami
używamy, 
a które mogą
urazić inne
osoby. Pani
rozłożyła kartki

ze stopniami
dyskryminacji, 
a my kładliśmy
swoje karteczki.
Mówiliśmy,
jakbyśmy się
czuli, gdyby
ktoś się do nas
tak zwrócił.        
         Agata

RS
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DZIEŃ WŁOSKI,
    czyli z czym kojarzy nam się 
          kultura WŁOCH?

 Gry i zabawy 
   na przerwach

 WŁOSKA            
          MUZYKA 

Dzień Włoski

Kuchnia włoska

Konkursy, gry, zabawy

Pendolino

Pizza

Uczniowie 
kl. V C pod
kierunkiem Pani
Alicji Biały oraz
uczniowie 
kl. V A pod
kierunkiem Pani

Joanny Luty
przygotowali dla
nas Dzień
Włoski. Cała
szkoła
przystrojona
była w barwy

włoskiej flagi,
czyli zieleń, biel
i czerwień.
Plakaty
rozwieszone 
na korytarzach
promowały

kulturę i tradycje
włoskie.
Mogliśmy też
poznać włoską
muzykę oraz
tradycyjne
potrawy.

Plakaty

Chłopców
zainteresowało
pendolino,
którym można
było odbyć
podróż 
z Warszawy 
do Rzymu.
Odbył się też

konkurs wiedzy
o Włoszech.
Wiele emocji
wzbudziło
wspólne
odśpiewanie
znanej piosenki  
  "Felicita". RS
  

 Na przerwach
wiele się działo.
Można było
"przyrządzić"
włoskie pizze
albo  zbudować
        Krzywą      
         Wieżę 
              z Pizy. 

Plakaty

AB

AB

AB

AB

AB

RS

RS
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         DZIEŃ FRANCUSKI,
czyli krótka podróż po Francji...

Co nam dały Dni
Państw Świata?

 
W ramach Dni Państw Świata
odbyły się w naszej szkole różne
święta: Dzień Brytyjski,
Amerykański, Szwedzki, Dzień
Polski, Włoski i Francuski.

Nasi słynni Francuzi... Dzień Polski

Uczniowie kl. IV C i IV B zabrali nas
w podróż po Francji. Na scenie
zobaczyliśmy Napoleona
Bonaparte i Józefinę, jednego z
braci Lumiere, twórców sztuki
filmowej, słynnego malarza Moneta,
pokaz mody francuskiej oraz
występy paryskich mimów.   

Maria Antonina?

A. LumiereArtystki

Dzięki nim
poznaliśmy
kulturę 
i zwyczaje
różnych państw,
a także
mogliśmy 
porównać je
z polskimi
tradycjami,
gdyż 
w ramach
obchodów Dnia
Polskiego
zapoznaliśmy

się zarówno 
z historią
związaną 
z majowymi
świętami (Dzień
Flagi i Święto
Konstytucji 3
Maja), jak i
polską muzyką
 i tańcami.
Najbardziej
podobał nam się
polonez
odtańczony
przez uczniów.

Słuchaliśmy francuskich piosenek
w wykonaniu uczniów. Siódmo-
klasistki oraz uczniowie kl.II
gimnazjum żywiołowo zatańczyli
kankana. Na przerwach  odbył się
też konkurs na zbudowanie
najwyższej wieży Eiffla 
z plastikowych kubeczków.

RS RS

RS

RSRS
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                   CZTERY  
    V odcinek powieści Julii Kuszner

W tym momencie Ori-Ann zawołała pozostałe czarodziejki. Gestykulując nożem, objaśniła im, że głaz jest pusty
w środku, więc płyta może być w nim schowana. Kora, choć żal jej było pięknego kamienia, zgodziła się.
Wspólnie ustaliły, że jest tylko jeden sposób na wyciągnięcie płyty: moc ziemi. Kora została sama na pagórku.
Skupiła myśli i położyła dłoń na głazie, naciskając jego chropowatą powierzchnię. Pojawiły się małe rysy, które
rosnąc, poszatkowały go tak, że wyglądał jak kartka w kratkę. Szczelin przybywało, aż po upływie dziesięciu
minut z kamienia został pył. Grzebiąc rękoma w proszku, rudowłosa czarodziejka modliła się, żeby znaleźć płytę.
Wreszcie natrafiła na coś twardego. Podniosła to do twarzy, żeby lepiej widzieć i roześmiała się.
Wszystkie były w szoku. Myślały, że Korze się nie uda, że listy i magia okażą się bujdą i wrócą do szkoły.  
Były jednocześnie dumne z tego, że Lotosowy świat ich potrzebował, zaciekawione tym, co  je spotka 
 i przestraszone spoczywającą na nich odpowiedzialnością. Teraz starały się nie myśleć za wiele.
 Choć emocje kotłowały się w nich, skupiały się na płycie, która wzmacniała ich pewność siebie. Przypominała
im, że pierwszy krok mają już za sobą. Swoją drogą, było co oglądać. Płyta wyglądała jak ćwierć płaskiego
talerza. Z daleka wydawała się zielona, ale jeśliby przypatrzeć się bliżej, tło miała czarne, a ciemnozielone były
tylko cienkie jak włosy wijące się linie. Wyglądała przepięknie. 
– Dobrze, już dość się napatrzyłyśmy. Wedle słów koleżanki powinnyśmy teraz odczytać kolejną wiadomość.
Mam rację, Koro? – powiedziała Nidalei. 
Kora nie odpowiedziała. 
– Co jej jest?

– Kiedy się cieszy, lubi śpiewać o kotletach mielonych – odpowiedziała Magnolia.
 Nidalei uniosła brwi, po czym ostentacyjnie włożyła  płytę do torby Kory i wyjęła księgę. 
– „Dwie znajdziesz w przeciwnych” – złapała się za głowę. – Świetnie. Po prostu świetnie. Magnolia, zapytaj Or,
czy ma coś na wypadek, gdyby Goldrea raczyła dołączyć do listy moich problemów.
 W tej chwili zza krzaków wyskoczył wilk. 
Kora przestała śpiewać, Nidalei  zamarła, a Magnolia usiadła na ziemi. 
– Spokojnie – rudowłosa cofnęła się o krok. – Nie ruszajcie się. 
Wiedziona instynktem Ori-Ann wyjęła nóż z pochwy. Sama przygotowała się do obrony; szepnęła też Magnolii,
żeby wstała, ale ta ani drgnęła. Wilk tymczasem szczerzył kły i patrzył się na nie. Sierść zjeżył na grzbiecie
 i cały czas dygotał jakby miał zaraz wybuchnąć. Chwilę później przybiegł też drugi wilk i następny, i następny.
Nie było wątpliwości, co zamierzają zrobić. 
– Kora, utwórz mur – wrzasnęła Ori-Ann. Po chwili czarodziejki zostały otoczone kamiennym pierścieniem. 
– Dobrze. Na razie jesteśmy bezpieczne, ale jeśli chcemy iść dalej, musimy je przegonić – wdrapała się na mur i
cisnęła płomieniem. Nie zobaczyła jednak rany na ciele wilka. W ogóle go nie zobaczyła. Rozejrzała się
kilkakrotnie. Co się mogło stać? Kiedy kolejny wilk zniknął, uderzony jej płomieniem, przyjęła to za dobrą monetę.
Widocznie Las rządził się własnymi prawami. Poćwiczyła rzucanie nożami i w mgnieniu oka
 na polanie nie został żaden wilk. Kora wzięła głęboki wdech i usunęła zbudowaną przez siebie tarczę. 
– Ja nie mogę... Pokonałyśmy je! 
– Nie nastawiaj się – odpowiedziała Ori-Ann, zbierając noże. – Pewnie będzie już tylko gorzej. A gdzie
tamte dwie? 
–Siedzą na uboczu–westchnęła Kora.–Chyba będę musiała podać Magnolii szarotkę refluum. Przeżyła silny
szok. 
Tymczasem Nidalei próbowała uspokoić koleżankę, ale że sama była roztrzęsiona, nie udało się. Wiatr ucichł,    
a zza chmur wyszło słońce.


