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Numer 2 10/18

.

W tym numerze :
14 października- Dzień Nauczyciela
15 października- Światowy Dzień Mycia Rąk
22 września- Pierwszy Dzień Jesieni
październik- miesiącem bibliotek szkolnych
31 październik-Halloween (konkurs na najlepsza dynie)
Noc w Bibliotece Szkolnej

.
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Spotkanie z Ireną Sendlerową

.

Przy współpracy
nauczyciela języka
polskiego
nauczyciel
bibliotekarz
zorganizował
wyjście do
Muzeum Oświaty
w Bydgoszczy na
lekcję

„Irena Sendlerowa
sprawiedliwy
wśród narodów
świata” z klasą
IIID gimnazjum.

Celem głównym lekcji było poznanie
postaci Ireny Sendlerowej- kobiety, która
uratowała 2500 dzieci z getta
warszawskiego w czasie II wojny
światowej.

Celem głównym lekcji było poznanie
postaci Ireny Sendlerowej- kobiety, która
uratowała 2500 dzieci z getta
warszawskiego w czasie II wojny
światowej.

..
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            Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W ramach
Europejskiego
Tygodnia
Świadomości
Dysleksji na
uczniów
czekały
ciekawe

konkursy,
quizy m.in.:
Turniej
Ortograficzny 
"Jeden z
Dziesięciu",
Gra Terenowa,
Trening
Pamięci,
konkurs

plastyczny
"Jestem
Superbohaterem",
konkurs
kreatywny na
wykonanie gry
planszowej.

..

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji na uczniów czekały ciekawe konkursy, quizy m.in.:
Turniej Ortograficzny  "Jeden z Dziesięciu", Gra Terenowa, Trening Pamięci, konkurs plastyczny "Jestem
Superbohaterem", konkurs kreatywny na wykonanie gry planszowej.

..
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Głośne czytanie- Starsi-Młodszym

.

Z okazji Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych
w czytelni szkolnej w budynku B
odbywały się cykliczne zajęcia 
głośnego czytania "Starsi -
Młodszym".
Uczniowie klas 4 mieli okazję
wysłuchać fragmentów
"Pinokia" w interpretacji
starszych koleżanek z klasy 8.
Nie zabrakło również licznych
zabaw i zajęć plastycznych,
podczas których uczestnicy
rysowali ulubionego bohatera. .

.

.
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       „Niezwykła Noc w Bibliotece Szkolnej”

W ramach
Międzyna-
rodowego
Miesiąca
Bibliotek
Szkolnych w
czytelni
szkolnej w
budynku B
odbyła się
„Niezwykła Nocw Bibliotece
Szkolnej”, w
której  udział
wzięli uczniowie
z klasy 4d wraz
z wychowawcą. 

.

...

...

.

..
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Dzień Pieczonego Ziemniaka

Dnia 27.09.2018r. w świetlicy szkolnej odchodziliśmy
„Dzień Pieczonego Ziemniaka”.
Na dobry początek przywitano dzieci, które przybyły
do świetlicy na Święto Ziemniaka wierszem.
Następnie dzieci wzięły udział w konkursach i
zabawach z ziemniakiem w roli głównej:
v Wysłuchanie „Krótkiej bajki o ziemniaku”
v Rysowanie „Portretu Pana Ziemniaka”
v Wykonywanie „Kartoflaki Cudaki”
v Konkursy z nagrodami: „Ziemniak Olbrzym” ,
„Kartoflaki cudaki”
v Zabawy ruchowe z użyciem ziemniaków

. .
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 Escape Room w Bibliotece Pedagogicznej w
Bydgoszczy - "W kręgu Enigmy''

Zamknięci w escape roomie gracze muszą
wydostać się z pomieszczenia w 45 minut.  By to
zrobić, muszą rozwiązać kilka zagadek, wykazać
się zręcznością i umiejętnością logicznego
myślenia. Uczestnicy powinni ze sobą
współpracować i wykorzystywać swoje zdolności
analityczne. Tutaj liczy się spostrzegawczość,
kreatywność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się
pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde
zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia.
Wystarczy znaleźć kod…

...

...

...

...
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                        Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2018 roku o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne'a 
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na scenie podziwiać można było
występy chóru Chanson prowadzonego przez panią Magdalenę Opalińską oraz chóru
Legato prowadzonego przez panią Magdalenę Puciatą.
Oprócz chórów wystąpił zespół Nutki prowadzony przez panią Dorotę Górską. Uroczystość
urozmaiciły również zespoły taneczne pani Ewy Brzozowskiej oraz przedstawienie
nawiązujące do temtyki szkolnej, w którym zagrali aktorzy z klasy 6e oraz 7b.

. .
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