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Andrzejki na Kujawach

Andrzejki są okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i
obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię uczniów, pozwalają oderwać się
od rzeczywistości, przenieść w świat marzeń i fantazji.  Z tej okazji tradycyjnie , jak co
roku,  30 listopada w czytelni szkolnej w budynku B nauczyciele bibliotekarze wraz z
wychowawcą świetlicy zorganizowali „Andrzejki na Kujawach”.
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Niezwykły Wieczór W Bibliotece Szkolnej
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W piątkowy wieczór 23 listopada
2018roku uczniowie klasy 4i wzięli udział
w Niezwykłym Wieczorze w Bibliotece
Szkolnej w budynku B. Aby zarazić pasją
czytania, rozbudzić ciekawość oraz
rozwijać zainteresowania czytelnicze
uczniów zorganizowano głośne czytanie
fragmentów „Dynastii Miziołków” Joanny
Olech. Wspólne czytanie lektury wywołało
nie tylko uśmiech na twarzach młodych
czytelników, ale uświadomiło wszystkim
uczestnikom, iż z lekturą można spędzić
fantastyczne chwile. 

Podczas spotkania dzieci wzięły udział w
warsztatach perkusyjnych, które
poprowadził p. Tomasz Bukowski. Dla
wszystkich uczestników przygotowano
wiele atrakcji m.in. kalambury, zajęcia
plastyczne, na których wykonano okładki
książkowe. Po intensywnej pracy
przyszedł czas na wspólny posiłek. Na
zakończenie uczniowie mieli możliwość
obejrzenia filmu na dużym ekranie.
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POMNIK NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI “KU CZCI
TYCH, KTÓRZY WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ
POLSKĘ

POMNIK NA 100-LECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI “KU CZCI TYCH, KTÓRZY
WALCZYLI I GINĘLI ZA WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ
POLSKĘ. MIESZKAŃCY GMINY BIAŁE BŁOTA W
SETNĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Białe Błota ,11 listopada 2018 r.”

W asyście pocztów sztandarowych, w obecności
władz samorządowych i radnych Rady Gminy
Białe Błota, z  wójtem elektem Gminy Białe Błota
– Panem Dariuszem Fundatorem oraz
mieszkańców i młodzieży szkolnej, odsłonięcia
pamiątkowego Pomnika 100-lecia Odzyskania
Niepodległości dokonała delegacja w składzie:
Pani Danuta Ferenstain -dyrektor Szkoły
Podstawowej w Białych Błotach,
przewodniczący Rady Gminy Białe Błota – Pan
Jacek Grzywacz , wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Białe Błota -Pani Maria Wolsztyńska, płk
dypl w st .spocz. -Pan Edmund Łączny oraz
uczennica Szkoły Podstawowej- Maja Przygoda.
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!WESOŁYCH ŚWIĄT!

.

.

Pachnących Choinką
Ciepłych Miłością
Smacznych do Syta
Moich i Twoich
Wesołych Świąt
W tym szczególnym dniu znikają cierpienia,
przychodzi szczęście, 
nadzieja i radość niech Cię wypełni 
podziel się opłatkiem i złóż bliskim serdeczne
życzenia.
Bo On w stajence się urodzi, więc to jest ta nadzieja i
radość
przyjście na świat Jezusa syna Bożego więc
śpiewamy wesołe kolędy.
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,,PACZKA DLA BOHATERA "

Do 10 grudnia 2018 roku trwała naszej szkole
bożonarodzeniową zbiórka „Paczka dla Bohatera”.
Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się
przygotować kilka kartonów z żywnością o długim
terminie ważności oraz artykułami chemicznymi,
a także  własnoręcznie wykonane kartki świąteczne z
życzeniami skierowanymi do Kombatantów.
Razem w gminie Białe Błota udało się zebrać ponad
205 kilogramów żywności, artykułów chemicznych, a
także w/w kartek.Spakowane dary zostały
przewiezione przez członków stowarzyszenia do
siedziby stowarzyszenia "Paczka dla Bohatera".
Wszystkim uczniom i nauczycielom naszej szkoły,
którzy zaangażowali się w bożonarodzeniową zbiórkę
„Paczka dla Bohatera”, serdecznie dziękujemy! ...
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CZAS MAGII, CUDÓW I ANIOŁÓW!

W grudniu do naszej szkoły przybyły
cudowne, ceramiczne Anioły.
Ich pozytywna energia, czułość i radość
witają każdego, kto do nas przyjdzie.
Wykonane zostały przez grupę uczniów
podczas sobotnich warsztatów
ceramicznych. Na początku było lepienie,
później dwa wypały na biskwit, no i ten
ostatni- najważniejszy ze szkliwieniem.
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