
NILÓWKA
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. gen.
Augusta Emila Fieldorfa ps. "Nil" w
Rakowcu
www.sprakowiec.ckj.edu.pl
Rakowiec, ul. Szkolna 2
82-500, Kwidzyn

Numer 16 11/18

rekord dla Niepodległej

żywa lekcja historii

Szkolne obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
9 listopada odbył sie uroczysty apel przygotowany przez klasę VIII, nastąpiło symboliczne wbicie gwoździa w sztandar szkoły, uczniowie wzięli
udział w żywej lekcji historii.  Punktualnie o 11.11 wszyscy przystąpili do "bicia rekordu dla Niepodległej".
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Dzień Strachu 20185 listopada w Nowym Dworze odbył się Powiatowy Konkurs Pięknego
Czytania, naszą szkołę reprezentowały: Lena Mateńka i Amelia Osiecka.
Lence udało się "wyczytać" II miejsce!
Gratulujemy dziewczynkom wspaniałego występu!!!
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MISTRZOSTWA GMINY KWIDZYN W  UNIHOKEJU
6.10.2018 r. w Prabutach odbyły się Mistrzostwa Gminy Kwidzyn w
Unihokeju. Rywalizacja odbywała się w kategorii dziewcząt i chłopców. Obie
nasze drużyny zaprezentowały się bardzo dobrze i uzyskały awans do
kolejnego szczebla rozgrywek – Finału Powiatu. 
Dziewczęta zajęły II miejsce, a chłopcy I miejsce.
Drużyna dziewcząt: Czarnowska Martyna, Wilczyńska Wiktoria, Marchewka
Karolina, Szpeflik Zuzanna, Topolewska Julia, Szustkiewicz Julia,
Karczewska Aleksandra, Kubiak Kornelia.
Drużyna chłopców: Szych Krystian, Szyszko Mateusz, Krzemień Oliwier,
Krzemień Tymoteusz, Wojtyra Adrian, Wojtyra Radosław, Kichler Łukasz,
Chojnacki Łukasz.
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Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
Występ przygotowała klasa VII, a oprawę muzyczną klasa V

Spotkania z książką

DEN1

DEN2

W tym roku szkolnym p. Izabela Cichocka - Marciniak prowadzi
zajęcia pt.: "Świat Młodego Czytelnika". Na ich prowadzenie
pozyskała środki z funadcji Bank Dziecięcych Uśmiechów. Celem
zajeć jest wzbudzenie chęci i wykształcenie nawyku czytania oraz
docenienie roli sztuki w życiu człowieka. Dzieci w ramach zajęć
przygotowują własne przedstawienie, żeby poznać tajniki pracy
aktora odwiedziły już kilka ciekawych miejsc. 
Dnia 4 października uczniowie wybrali się do Teatru Muzycznego w
Gdyni na spektakl pt.:"Pchła Szachrajka", a 10 października
odwiedzili bibliotekę i księgarnię w Kwidzynie. Z kolei 7 listopada
pojechały to Teatru Baj Pomorski w Toruniu na przedstawienie pt.:
"Jaś i Małgosia. Już jesteśmy ciekawi efektów ich pracy!

sk

SPOTKANIE Z JANUSZEM CHOMONTKIEM
Janusz Chomontek jest legendą futbolowej żonglerki w Polsce i nie tylko.
Ten człowiek to wielokrotny rekordzista Guinnessa w żonglowaniu piłką.
Dnia 4 października odwiedził nasza szkołę i pokazał odrobinę swoich
umiejętności, czym zaimponował wszystkim zebranym na sali
gimnastycznej.

występwystęp2
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Dnia 24.10. 2018 r. 
klasa V wybrała się do
Teatru im. Serwiuka w
Elblągu na spektakl pt.
"Tajemniczy ogród", w
wyjeździe wzięło udział
18 uczniów.

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ Dnia 26 października
2018 r. chętni
uczniowie z klas VI-
VIII obejrzeli
przedstawienie
teatralne pod tytułem:
"Dziady",
przygotowane przez
Teatr Młodego
Pokolenia z
Białegostoku.

Dnia 16 listopada uczniowie klas I-IV obejrzeli
przedstawienie kukiełkowe pt. "Kozucha
kłamczucha". To pouczająca bajka o pewnej
sprytnej kózce, która dla zabawy i swojej wygody
kłamie jak najęta. Skłonność do kłamstwa omal
nie doprowadziła jej do zguby. Bajka uczy, że
kłamać nie warto.

Dnia 20 listopada naszą szkołę odwiedził Leszek
Bolibok - wieloletni muzyk Teatru Muzycznego w
Gdyni. Jego występ był dopełnieniem szkolnych
obchodów stulecia odzyskania niepodległości,
uczniowie usłyszeli m.in. polskie pieśni
patriotyczne.

Dnia 7.11. 2018 r. odbyło się spotkanie uczniów
klas 6 i 7 z p. Barbarą Lipińską - Postawą autorką
książek dla dzieci, scenariuszy i wielu wierszy.
Pani Barbara zaprezentowała uczniom swoją
poezję, później uczniowie próbowali swoich sił
czytając i interpretując wybrane wiersze.

Bolibokpoezja
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