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Wydanie specjalne
05/19

O szkole Z życia szkoły

Nasza szkoła
bierze udział w
różnych
konkursach,
zawodach
sportowych oraz
uroczystościach,
zdobywając przy
tym różne
osiągnięcia.

1 września 1962 roku oddano do użytku
nowy budynek szkolny, w którym nauka
trwa do dnia dzisiejszego. Wcześniej
lekcje odbywały się w innym budynku
(1945-1961 r.). Od 2007 r. w użytku jest
również boisko sportowe na miarę XXI
wieku.

W szkole oprócz konkursów samorząd
szkolny organizuje również różne
uroczystości takie, jak Dzień Dziecka czy
Dzień Wiosny.   

B.B. B.B.
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Patron i sztandar szkoły

Patron szkoły - Janusz Korczak Sztandar szkoły

Nadanie
sztandaru
szkole
odbyło się
12
października
2006 roku.

Janusz
Korczak (ur. 22
lipca 1979 lub
1879 w
Warszawie,
zm.w sierpniu
1942 w
Treblince) był
polsko-
żydowskim
lekarzem,
pedagogiem,
pisarzem,
publicystą i
działaczem
społecznym.

Uroczystość
nadania imienia
Janusza
Korczaka
odbyła się 1
czerwca 1993
roku.
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Chciałbym zostać kucharzem

Kim chciałbym zostać? Co umiem?

R.R

W przyszłości
chciałbym
zostać
kucharzem.
Według mnie to
jeden z
lepszych i
przyjemniejszych
zawodów .Bycie
kucharzem
wiąże się z
byciem
kreatywnym
,wyszukiwaniem
nowych
smaków

i tworzeniem
nowych potraw.

W tej chwili nie
potrafię za
dobrze
gotować, ale
próbuje się
nauczyć jak
najwięcej.W
przyszłości
chciałbym
wyjechać za
granicę, aby
tam się uczyć i
eksperymentować
z rożnymi
składnikami,
aby wymyślać

jakieś nowe
potrawy i
dodawać je do
menu w
restauracji.

R.R
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Kim będę w przyszłości ?

                   Kosmetyczka Liczy się nasz
wybór!

Czasami bywa
tak, że to
rodzice próbują
nas
ukierunkować,
wybierają kim
będziemy w
przyszłości.
Jednak to kim
będziemy, jaką
szkołę sobie
wybierzemy ,to
głównie nasza
decyzja. W
wyborze szkoły
powinniśmy

się kierować
naszymi
predyspozycjami,
zainteresowaniami
i talentem.
Dziecko
wybierające kim
będzie kiedyś,
nie powinno
mieć narzucane
z góry danej
szkoły czy
zawodu.     

W przyszłości
chciałabym być
kosmetyczką.
Nie jest to
trudna praca
,ale wymaga od
nas
kreatywności,
ciągłych szkoleń
i poszerzania
zakresu swoich
umiejętności. 
Zapotrzebowanie
na osoby
wykształcone w
tym kierunku

stale rośnie,
ponieważ coraz
więcej osób
korzysta z 
takich usług.

. .
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Plan lekcji, rozkład dnia.

Ciekawe lekcje Mój ulubiony
przedmiot

D.K

D.K

Nasze lekcje są
bardzo ciekawe,
uczymy się
różnych
przydatnych
zagadnień w
naszym życiu.
Na lekcji często
oglądamy filmy
przyrodnicze lub
historyczne.
Korzystamy z
tablicy
interaktywnej.
Często też
rozmawiamy,

śmiejemy się i
pomagamy
sobie
nawzajem.

Moim ulubionym
przedmiotem
jest religia.
Lubie ten
przedmiot
dlatego, że nasz
ksiądz, który
uczy nas Religii
ma poczucie
humoru.
Możemy z nim
porozmawiać o
wszystkim, o
czym się da.
Praktycznie
codziennie

oglądamy jakieś
religijne filmy.
Na lekcji religii
nie można się
nudzić.

D.K

D.K
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Chciałbym zostać weterynarzem.

Leczenie zwierząt to sama
przyjemność :)

Moje ulubione
zwierzęta

W przyszłości
chciałbym
zostać
weterynarzem.
Według mnie
jest to jeden z
lepszych
zawodów.
Przecież praca
ze zwierzętami
to sama
przyjemność,
szczególnie dla
tych co kochają
zwierzęta.
Wiesz,

że możesz je
wyleczyć, żeby
nie cierpiały.
Poza tym one
będą ci za to
wdzięczne.
Lubię
przyglądać się,
jak weterynarz
leczy zwierzęta,
lecz zwierzę to
nie zabawka i
trzeba o nie
dbać jak o swoje
własne dziecko.

D.K

Ogólnie kocham
wszystkie
zwierzęta, ale
moimi
ulubionymi są :
-psy,
-koty,
-chomiki,
-konie.
Jeżeli chodzi o
dzikie zwierzęta
to : 
-wilki,
-jaguary,
-surykatki,
-lwy,

-lisy
Uwielbiam
opiekować się
zwierzętami,
bawić się z nimi
oraz uczyć je
różnych
sztuczek.D.K
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                             Zajęcia dodatkowe 

       Białystok, Warszawa, Zakopane       Zakopane

 W naszej
szkole są
organizowane
ciekawe
wycieczki, ale
też się z nich
wiele uczymy.W
tym roku
szkolnym
byliśmy na
wielu.
Wycieczkach
najbardziej
spodobała mi
się wycieczka

do
Białegostoku.
Zobaczyliśmy
synagogę i
poznaliśmy
historię narodu
żydowskiego.  

W tym roku
pojedziemy na
trzydniową
wycieczkę do
Zakopanego. 
Będzie to
wycieczka
bardzo
interesująca, bo
w wielu
miejscach
jeszcze nie
byliśmy.
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Białystok

studio nagrań

K.G

K.G


