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Jasełka na deskach szkolnego teatru.

Jak co roku na deskach
szkolnego teatru zostały

wystawione Jasełka w reżyserii
pani Izabeli Kędzierzawskiej i
pana Jacka Kowalskiego. Tym

razem najbardziej zaangażowana
była klasa V, którą wspierał
szkolny chór Piano. Młodzi

aktorzy zapewnili publiczności
wiele niezapomnianych wrażeń,
dzięki którym cała społeczność

naszej szkoły mogła
przygotować się do świętowania

narodzin Pana Jezusa.
K.G

Jasełka 2018

Jasełka 2018
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Dzień Języka Ojczystego

DJO

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego przypominam, że ą i ę
machają do Was ogonkami. Nie
zapominajcie o nich. Poza tym dbajcie o
to, aby nasz język był pozbawiony
wulgaryzmów, dbajcie o poprawność
językową i wzbogacajcie swoje
słownictwo. Jak to zrobić? Wystarczy
czytać książki, nie tylko lektury, ale
pozycje, które Was interesują. Czytanie
może być nie tylko wielką przyjemnością,
ale również wspaniałą zabawą. A do
czytania zachęcają Was w nietypowy
sposób uczniowie klasy VI.
kl. VI
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walentynki

walentynki

walentynki

internet

14 lutego, jak co roku, w naszej szkole
uruchomiliśmy pocztę walentynkową.
Ubrani na czerwono przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego zbierali
miłosne kartki od uczniów naszej szkoły.
Każdy miał okazję wręczyć osobie, którą
lubi karteczkę z miłymi słowami.
Niektórzy wysyłali lizaki i czekolady.
Tego dnia ci uczniowie, którzy ubrali się
na czerwono (kolor miłości), uniknęli
pytania na lekcjach.
Pamiętajcie, mówcie innym, że ich
kochacie częściej niż raz do roku.
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KOCHAM CIĘ W JĘZYKACH ŚWIATA

Albański Te dua 
 Angielski I love you 
 Bułgarski Obiczam te 
 Chiński Wo ai ni 
 Czeski Miluji te 
 Duński Jeg elsker dig 
 Esperanto Mi amas vin 
 Estoński Mina armastan sind 
 Fiński Minä rakastan sinua 
 Francuski Je t´aime 
 Grecki S´agapo 
 Hiszpański Te guiero 
 Holenderski Ik hou van jou 
 Islandzki Eg elska thig 
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Konkurs Literacki

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
LITERACKI „DZIECIĘCYM
PIÓREM”

Szkoła Podstawowa we Wrzesinie zaprasza
wszystkich uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII)
do zaprezentowania własnej twórczości literackiej. W
tym roku druga edycja Międzyszkolnego Konkursu
Literackiego „Dziecięcym piórem”, promowanego
przez wydawnictwo książkowe zawierające utwory z
poprzedniej edycji. Celem konkursu jest promocja
twórczości literackiej wśród dzieci i młodzieży.
W przedsięwzięcie udało się zaangażować znanych
poetów: panią Bożenę Kraczkowską, pana Arkadiusza
Łakomiaka, dr hab. nauk humanistycznych panią Anitę
Frankowiak – wykładowcę UWM w Olsztynie, którzy
wyłonią zwycięzców. Konkurs został objęty
honorowym patronatem Wójta Gminy Jonkowo,
Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Radia
Olsztyn.
Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie
internetowej w zakładce „konkurs literacki”.
Proszę o nadsyłanie prac do 12 kwietnia 2019 r.
IKA
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http://pspwrzesina.superszkolna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/312828/ii_miedzyszkolny_konkurs_literacki_dzieciecym_piorem
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CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI MOWY
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CZĘŚCI MOWY

CZĘŚCI MOWY CZĘŚCI MOWY

Uczniowie klasy VI znaleźli nowy sposób
na naukę gramatyki - konkretnie części
mowy. Postanowili stworzyć własne
pomoce dydaktyczne, które nie tylko im
pomogą w nauce, ale również tym, którzy
jeszcze nie opanowali części mowy.
Chętnych zapraszamy do pracowni
humanistycznej. Można zrobić zdjęcia i
mieć wspaniałe, bardzo pomysłowe
pomoce dydaktyczne, które pomogą w
nauce części mowy. 

CZĘŚCI MOWY
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internet

internet

- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ?
Nie mam pojęcia, synku.
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy!

Jasio przychodzi do domu. Mama krzyczy:
- Dlaczego masz takie brudne ręce??? 
- Bo bawiłem się w piaskownicy!!!
- Ale dlaczego masz czyste palce???
- Bo gwizdałem na psa!!!

Jasiu dlaczego masz w zeszycie te same błędy co
twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od j. polskiego...

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać.
- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają dzieci
A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani
- Emerytem.

Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Pali się, czy co?
- Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać.

Nauczyciel pyta dzieci w klasie: 
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku całującą się parę.
- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia!

Jaś wraca do domu cały zmoczony.
- Co się stało? - pyta się matka.
- Bawiliśmy się w pieski.
- No i co?
- Ja byłem latarnią...
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