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WIGILIA   SZKOLNA
 Każdego roku przed przerwą świąteczną w naszej szkole ma miejsce WIGILIA, podczas której
podziwiamy widowisko bożonarodzeniowe, dzielimy się opłatkiem i czekamy na Mikołaja. Tak było i
tym razem. Urzekły nas przede wszystkim maluchy z oddziału przedszkolnego, które wcieliły się w
role owieczek. Całość była trochę śmieszna, ale jednocześnie wzruszająca. Można określić, że
konwencja jasełek była inna niż zwykle, co zawdzięczamy p. Lemanowicz, p. Jelińskiej i p. Duch. Ale
prezenty od Mikołaja były już tradycyjne - worek słodkości. A potem już tylko wolne...      Patrycja K.

L.L.

L.L. L.L.

L.L. L.L.

      Poćwicz  przed egzaminem!
Wybierz właściwe odpowiedzi spośród
podanych.Wyraz płacidło został
utworzony za pomocą A/B. W stosunku
do przymiotnika płatniczy  jest on
wyrazem C/D.
A. przedrostka pła-          C. pokrewnym
B. przyrostka -idło           D. pochodnym
                                                                 
                                                     L.L.
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                                                  KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY
   Tym razem efekty prac rękodzielniczych wykonane przez uczniów i ich rodziców zostały
zaprezentowane na sali gimnastycznej i połączone z koncertem kolęd. Uczniowie wszystkich klas
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne, a repertuar był przeróżny - od pastorałek po piosenki
świąteczne w języku angielskim. Uczniowie śpiewali, a w tle kusiły piękne ozdoby: aniołki, stroiki,
choinki i wiele innych. Roznosił się też zapach ciasteczek upieczonych przez rodziców. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, a przybyłych rodziców i gości było naprawdę dużo. Rezultaty kiermaszu
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Wszystkim zaangażowanym w  przygotowanie oraz
kupującym serdecznie dziękujemy.
                                                                                                Patrycja Ż.

L.L. L.L.

L.L. L.L.

L.L. L.L.
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          Kartka świąteczna w języku angielskim
W grudniu 2018 roku w naszej szkole został
przeprowadzony konkurs Samorządu
Uczniowskiego na świąteczną kartkę z życzeniami
w języku angielskim.
Zwycięzcami w konkursie zostali: 
Emilia Tkaczyk- I miejsce
Patrycja Żuk – II miejsce
Weronika Kowalska- III miejsce
Gratulujemy!
Kartki zgłoszone do udziału w konkursie zostały
przekazane osobom odwiedzanym przez księdza w
ramach wizyt przedświątecznych.
                                                           Weronika
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          Dzień 5 grudnia rozpoczęliśmy apelem, który
był związany z obchodami Międzynarodowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie klasy V i VI
zaprezentowali pozostałym osoby niepełnosprawne
znane na całym świecie, które osiągnęły sukces.
Uświadomiło nam to, że "chcieć to móc". Na
zakończenie piąto- i szóstoklasiści zaśpiewali i
pięknie "wymigali" piosenkę o miłości. Mamy
nadzieję, że tradycja apelu o tej tematyce
pozostanie w naszej szkole na dłużej.
                                         Zuzanna R.

               

            LIGA  WARCABOWA
 
   Uczniowie naszej  szkoły uczestniczą
w zawodach GMINNEJ  LIGI 
WARCABOWEJ. Całą jesień trwały
szkolne rozgrywki,  które zwyciężył
Michał Kurdyn z kl. VIII. Wicemistrzem
szkoły został Miłosz Kalita z kl.V, a
trzeci był Michał Lewandowski - klasa
VIII. W grudniu odbyły się zawody na
szczeblu gminnym. Drużynowo nasza
szkoła uzyskała II miejsce, a
indywidualnie III miejsce zajął Szymon
Rosiński z klasy V, a V miejsce Michał
Kurdyn. Wszystkim serdecznie
gratulujemy.

                                           Michał K.

       Jak spędziłeś ferie zimowe? 
   Przeprowadziłam sondaż wśród kolegów i
koleżanek z klasy na temat tego, jak spędzili ferie
zimowe. Oto, co usłyszałam:
Julia: Byłam w Bydgoszczy, chodziłam na
lodowisko.
Weronika: Byłam w domu. Głównie do południa
spałam, a potem uczyłam się z angielskiego.
Zuzia: Byłam na zimowisku w górach.
Zwiedziłam Wadowice i Żywiec.
Michał L.: Byłem u cioci w Niemczech. Po
powrocie grałem w FORTNITE.
Patrycja K.: Byłam u babci.
Paweł: Głównie pomagałem rodzicom.
Michał K.: Aktywnie spędzałem czas na śniegu i
grałem w piłkę.
Bartek: Grałem w gry i oglądałem filmy.
Patrycja Ż: Zwiedziłam Gdańsk i spotykałam się
ze znajomymi.
Patrycja S.: Byłam na zimowisku w górach. Po
powrocie spotykałam się ze znajomymi.
Jak widać, sposoby spędzania ferii były
naprawdę różnorodne.
                                        Patrycja S.

L.L.

L.L.
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    13 grudnia wszyscy uczniowie
szkoły wzięli udział w wycieczce
do Grudziądza. Na początku
odwiedziliśmy siedzibę straży
pożarnej i wysłuchaliśmy
wykładu na temat zagrożeń
związanych z ogniem i
dwutlenkiem węgla. Następnie
udaliśmy się do miejsca, w
którym strażacy przyjmują
zgłoszenia z całego miasta i
powiatu. Na końcu wizyty
uczniowie oglądali wóz strażacki,
mierzyli kostiumy i biegali ze
strażackim oprzyrządowaniem.
Po wizycie w straży młodsi
uczniowie udali się do kina na
film "Grinch", a starsi pojechali
do firmy LEMIGO, aby zapoznać
się z technologią produkcji
obuwia gumowego.

L.L.

L.L.
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                            LEKTURA OBOWIĄZKOWA  TEŻ MOŻE  BYĆ  CIEKAWA!

   Przekonaliśmy si o tym 5 lutego, kiedy udaliśmy się na kolejną wycieczkę do Grudziądza. Pierwszym
punktem była wizyta w teatrze i oglądanie "Opowieści wigilijnej". Przedstawienie oparte było na
książce Ch. Dickensa pod tym samym tytułem. Spektakl był tak ciekawy i przemawiający do widza, że
wszyscy oglądaliśmy z zapartym tchem. Pierwszy raz żałowaliśmy, że skończyło się przedstawienie
teatralne. Ale to zawsze tak bywa, że dobre szybko się kończy. Po tatrze przyszedł czas na wizytę w
budynku poczty. Tam zapoznaliśmy się z warunkami i zasadami pracy tego miejsca. A na końcu
oczywiście udaliśmy się do Mc'Donaldsa! 

                                                                                                                              Julia N.

L.L. L.L.

L.L. L.L.

L.L. L.L.

lillew lillew

lillew lillew

lillew lillew


	WIGILIA   SZKOLNA
	KIERMASZ  BOŻONARODZENIOWY
	W grudniu 2018 roku w naszej szkole został przeprowadzony konkurs Samorządu Uczniowskiego na świąteczną kartkę z życzeniami w języku angielskim.

	Jak spędziłeś ferie zimowe?
	LIGA  WARCABOWA
	Uczniowie naszej  szkoły uczestniczą w zawodach GMINNEJ  LIGI  WARCABOWEJ. Całą jesień trwały szkolne rozgrywki,  które zwyciężył Michał Kurdyn z kl. VIII. Wicemistrzem szkoły został Miłosz Kalita z kl.V, a trzeci był Michał Lewandowski - klasa VIII. W grudniu odbyły się zawody na szczeblu gminnym. Drużynowo nasza szkoła uzyskała II miejsce, a indywidualnie III miejsce zajął Szymon Rosiński z klasy V, a V miejsce Michał Kurdyn. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

	13 grudnia wszyscy uczniowie szkoły wzięli udział w wycieczce do Grudziądza. Na początku odwiedziliśmy siedzibę straży pożarnej i wysłuchaliśmy wykładu na temat zagrożeń związanych z ogniem i dwutlenkiem węgla. Następnie udaliśmy się do miejsca, w którym strażacy przyjmują zgłoszenia z całego miasta i powiatu. Na końcu wizyty uczniowie oglądali wóz strażacki, mierzyli kostiumy i biegali ze strażackim oprzyrządowaniem. Po wizycie w straży młodsi uczniowie udali się do kina na film "Grinch", a starsi pojechali do firmy LEMIGO, aby zapoznać się z technologią produkcji obuwia gumowego.
	LEKTURA OBOWIĄZKOWA  TEŻ MOŻE  BYĆ  CIEKAWA!
	Przekonaliśmy si o tym 5 lutego, kiedy udaliśmy się na kolejną wycieczkę do Grudziądza. Pierwszym punktem była wizyta w teatrze i oglądanie "Opowieści wigilijnej". Przedstawienie oparte było na książce Ch. Dickensa pod tym samym tytułem. Spektakl był tak ciekawy i przemawiający do widza, że wszyscy oglądaliśmy z zapartym tchem. Pierwszy raz żałowaliśmy, że skończyło się przedstawienie teatralne. Ale to zawsze tak bywa, że dobre szybko się kończy. Po tatrze przyszedł czas na wizytę w budynku poczty. Tam zapoznaliśmy się z warunkami i zasadami pracy tego miejsca. A na końcu oczywiście udaliśmy się do Mc'Donaldsa!




