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Europejski Tydzień
Świadomości
Dysleksji

wydanie
październik/listopad

zespół redakcyjny

...

włożyliśmy w to
dużo pracy

Witaj Czytelniku w
październikowo-
listopadowym
wydaniu gazetki
szkolnej. W tym
numerze poznasz
najważniejsze
wydarzenia szkolne
i nie tylko. Życzymy
owocnego czytania!
Zespół redakcyjny

...
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         Europejski Tydzień          
      Świadomości Dysleksji

   

...

   "Znane           
  osoby  z         
dysleksją         
bliżej nas”     
 - pod takim   
 hasłem odbył 
       się             
  tegoroczny   
    Europejski   
      Tydzień 
 Świadomości 
    Dysleksji  w
 naszej szkole

...
Odbyło się również
Międzyszkolne Dyktando
o Pióro Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. M.
Rejewskiego w Białych
Błotach, na które przybyli
uczniowie z innych szkół .

...

... ...
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Wycieczka do Muzeum Oświaty

Uczniowie pisali piórem. Klękano na
grochu

.
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Dzień Edukacji Narodowej

Dzień
Edukacji
Narodowej
przypada
14
października
Ustalony
został 27
kwietnia
1972 r.

W tym roku
obchodziliśmy
Dzień Edukacji
Narodowej
tradycyjnie
uroczystą
akademią, na
którą przyszli
goście. Swą
obecnością
zaszczycili
nas: wójt
gminy Białe
Błota, sołtys
Białych Błot,
przedstawiciele

Rady
Rodziców i
emerytowani
nauczyciele
naszej szkoły.  
Szkolny chór
Chanson
pięknie śpiewał
najróżniejsze
piosenki na
temat
Narodowego
Dnia Edukacji.
Uczniowie 7
klasy stworzyli
śmieszne

i ciekawe
przedstawienie.

...
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Codeweek to   
fajna gra i
zabawa!!!

Nasza klasa 1a
bardzo chętnie
uczestniczyła w
tej akcji,
realizując wiele
zadań, dzielnie
rozwijała swoje
umiejętności
cyfrowe.

CodeWeek to
miedzynarodo-
wą inicjatywa
promująca
umiejętności
cyfrowe i
programowania
wśród
uczestników.

Zachęcamy do
udziału w
przyszłym roku.

                               
                                     CODEWEEK

...

...
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Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych

Bajkowy wieczór w bibliotece szkolnej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych
w bibliotece w budynku B dla klasy 4c odbył się
Bajkowy Wieczór. Uczniowie z zainteresowaniem
słuchali i czytali fragmenty "Pinokia" Carlo Collodiego.
Wszyscy uświadomili sobie ,że czytanie lektur też
może być ciekawe i fascynujące. Podczas spotkania
przygotowano wiele atrakcji takich jak : zabawy
integracyjne, zajęcia plastyczne, na których uczniowie
rysowali bohaterów czytanych fragmentów, oraz
konkursy dotyczące znajomości używania słownika.
Po zabawie nadszedł czas na wspólny  posiłek.
Wyjątkowy  czas spędzony w bibliotece na pewno
zapadnie długo w pamięci młodych czytelników.

...

...
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Kartki i życzenia w języku angielskim

Do dzieci z wyspy na Filipinach
przyjechało 20 kilogramów książek.

Dzieci są bardzo
wdzięczne.

... ... ...... ... ...
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Gang Słodziaków w bibliotece A

Dzieci zrobiły wielkie drzewo z
materiałów recyklingowych.

Klasy 2 wzięły w
tym udział. 

...

...

...

Wspólne zdjęcie
dzieci.

...

...

...
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