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JEDYNE TAKIE ŚWIĘTO…

Uczniowie klas drugich, chcąc uczcić ten wyjątkowy dzień,
przygotowali dla pracowników szkoły przedstawienie pt.
„Rzepka”. Mali aktorzy i prowadzący sprawdzili się w
swoich rolach, a dowodem, że przedstawienie się podobało
były gromkie brawa publiczności. Aby podnieść rangę tego 
wydarzenia uczniowie tych samych klas oraz starsi koledzy
wykonali i wręczyli nauczycielom oraz pracownikom szkoły
kolorowe tulipany.
Wydarzenie to było wyjątkowe, a to za sprawą przyjęcia
nowo przybyłych dzieci w poczet uczniów naszej szkoły.
Pani dyrektor Magdalena Umińska dokonała uroczystego
pasowania oraz wręczyła pierwszoklasistom legitymacje
szkolne – dowód przynależności do naszej szkoły. Nasi
najmłodsi koledzy i koleżanki również mieli  swój wkład w
uroczystość, bowiem przygotowali dla nauczycieli i uczniów
piosenki i wierszyki.
Po zakończonym apelu uczniowie wraz z wychowawcami
udali się do klas.
Szkoda, że taki dzień jest tylko raz w roku.
                                   Renata Rawlik, Małgorzata Jokiel
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WYCIECZKA DO TEATRU

Od 2013r z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji, 16 października
organizowane są akcje, których celem jest popularyzacja wiedzy na temat
pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie akcji serca. 17
października klasy I-III miały okazję uczestniczyć w szeregu działań
mających przybliżyć tematykę postępowania w nagłym zatrzymaniu
krążenia. Dzieci rozwiązywały zagadki, łamigłówki. Kolorowały obrazki,
układały puzzle a także wykonały plakaty tematyczne. Obejrzały też pokaz
udzielania pierwszej pomocy oraz mogły samodzielnie wykonać czynności
ratownicze na fantomie.
   Tekst i zdjęcia:                                     A.Czerniawska, A. Wierzbicka

W dniu 16. 10. 2019 roku klasy drugie wyjechały
do teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie na
przedstawienie pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”
wg Lucy Maud Montgomery.
Dzieci oglądały przedstawienie z takim
zaciekawieniem, że nie spostrzegły, że minęły
ponad dwie godziny. Tematyka sztuki była bliska
dzieciom, opowiadała o dziewczynce, której nikt
nie chciał i której dokuczano w szkole ze względu
na jej imię i kolor włosów. Sztuka bardzo
spodobała się uczniom. Wywołała wzruszenie,
gdy jeden z głównych bohaterów umarł. Nie
brakło też śmiechu, kiedy dzieci obserwowały
koleje losu głównej bohaterki Ani Shirley, która
przez pomyłkę zamieszkała na Zielonych
Wzgórzach. 

Spektakl nagrodziły owacjami na stojąco.
Wręczono również kwiaty znakomicie grającym
aktorom, którzy pokazali dzieciom, że mimo
przeciwności losu i braku tolerancji można być
szczęśliwym, jeżeli kocha się miejsce, w którym
się mieszka.
Kolejnym punktem programu był  posiłek w KFC.
I tu dzieci stanęły również na wysokości zadania.
Samodzielnie składały zamówienia i regulowały
należność.
Na koniec wycieczki grzecznie podziękowały
wychowawcom i panu kierowcy. Każdemu
towarzyszył dobry humor. Choć zmęczeni, uznali,
że taki wyjazd należy wkrótce powtórzyć.

Fot.M. Jokiel             Tekst: Renata Rawlik,           
                                           Małgorzata Jokiel

EUROPEJSKI DZIEŃ PRZYWRACANIA CZYNNOŚCI SERCA
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SŁYSZĘ, CZUJĘ, ROZUMIEM

AKCJA SZKOŁA PAMIĘTA

Słyszę, czuję, rozumiem, czyli o odbiorze dzieła
literackiego z zamkniętymi oczami
Niedawno  obchodziliśmy pierwsze tegoroczne
święto polonistyczne – Narodowe Czytanie.
Osiem polskich nowel wybranych przez parę
prezydencką było lekturą tegorocznej 8. edycji
Narodowego Czytania. Zdecydowałam, że w
całości poznamy “Katarynkę” Bolesława Prusa.
Zaplanowałam dla uczniów następujące
aktywności:
1. Głośne czytanie z podziałem na role przez
wtajemniczone osoby.
2. Słuchanie przez pozostałą część klasy z
zawiązanymi oczami.
3. Odtworzenie dźwięków katarynki.
4. Wykonywanie różnych czynności w ciemności
lub z zawiązanymi oczami.
5. Zapamiętywanie najważniejszych cytatów z
utworu poprzez zadania w formie labiryntu.

W labiryntach umieściłam następujące
fragmenty:
“Katarynka rozdrażnia mnie, a ja mam tylko jedno
życie, którego mi nie wypada trwonić na
słuchanie obrzydliwej muzyki.”
“Gdy mecenas usłyszał na ulicy katarynkę,
przyspieszał kroku i na parę godzin tracił humor.”
“Mała niewidoma dziewczynka tańczyła po
pokoju klaszcząc w ręce.”
“Najmniejszy szelest, zapach, oziębienie się albo
rozgrzanie powietrza nie uszło jej uwagi.”
“Stopniowo pamięć wzrokowych wrażeń poczęła
zacierać się w dziewczynce.”
6. Rozpoznawanie, kto to powiedział/ pomyślał i
w jakich okolicznościach.
Na zakończenie uczniowie napisali, co chcieliby
powiedzieć mecenasowi.
Wypowiedzi uczniów to okazja, aby porozmawiać
o tolerancji, otwartości, empatii.
                                          Wioletta Rafałowicz

Fot.

Fot.

JESIEŃ 2019

Na lekcjach dnia 24 października 2019 roku klasa 8b, pod kierunkiem pani Wioletty Rafałowicz,
zrealizowała mini projekt "Patron ulicy naszego miasta- Jan Baczewski". Uczniowie, korzystając z
różnych źródeł informacji, opracowali ciekawostki o życiu i działalności Jana Baczewskiego,
narysowali portret bohatera lokalnego oraz przygotowali krzyżówkę dla swoich rówieśników.
                                                                                                Tekst i zdjęcia:   Wioletta Rafałowicz
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WSPOMNIENIE Z WAKACJI

Dnia 7 października 2019 roku po raz pierwszy
wzięłyśmy udział w akcji czytelniczej  "Starsi -
Młodszym". Zaprezentowałyśmy w klasach: 4a i
4b książkę Łukasza Wierzbickiego   pt. "Afryka
Kazika".
Przeczytałyśmy fragmenty relacji z podróży po
Afryce pana Kazika - podróżnika i reportera.
Uczniowie uważnie słuchali jego opowiadania o
pierwszej nocy na pustyni. Nie przebiegała ta
noc spokojnie, ponieważ pustynna wichura
porwała jego namiot. W ciężkich chwilach
towarzyszył mu skoczek pustynny. Gdy pewnego
dnia panu Kazikowi skończyły się żywność i
woda, przejeżdżający w pobliżu wojownicy
pustynni uratowali mu życie. O innych
przygodach bohatera tej książki dowiecie się
czytając ją sami.
Promowanie książek wśród młodszych kolegów i
koleżanek sprawiło nam frajdę. Chcemy
odwiedzić jeszcze inne klasy, aby zachęcać do
czytania.
Fot. R. Kunisz      Joanna Cichoń, Łucja Dybza

REDAKCJA  ARKADII

Fot.

Fot

11 sierpnia 2018 roku byłam w Warszawie na
koncercie Eda Sheerana. Szykowałam się na to
wydarzenie bardzo długo. Już rok przed kupiłam
bilety i starałam się nie myśleć o tym za dużo.
Dwa dni przed wydarzeniem pojechałam z mamą
i siostrą do stolicy, by spędzić w niej więcej czasu
i pozwiedzać. Pierwszy dzień w tak wielkim
mieście był dla mnie bardzo ekscytujący. Czułam
się tam jak ryba w wodzie. Zaraz po
zakwaterowaniu wyszłyśmy do centrum.
Wszędzie dostałyśmy się metrem. Ponieważ
mieszkałyśmy na Starych Bielanach, nie
wszędzie było blisko. Zjadłyśmy pizzę w Złotych
Tarasach i porobiłyśmy kilka zdjęć na tle Pałacu
Kultury. Drugiego dnia pojechaliśmy do Muzeum
Kopernika. Było to moje marzenie, więc przez
cały pobyt w tym miejscu byłam nim
zafascynowana. Po wyjściu z muzeum
przeszłyśmy się pod Syrenkę Warszawską,
robiąc sobie przy niej zdjęcia i podziwiając
widoki. W dzień koncertu rano wybrałyśmy się do
Łazienek i tam spędziłyśmy pół dnia. Było 
naprawdę pięknie.O 17:15  byliśmy pod areną. 

Moje serce biło jak oszalałe. Gdy
wchodziłam  na Stadion, trzęsły mi się
nogi. Ed miał wyjść o 21;30, więc przez 4
godziny słuchałam, jak śpiewają zespoły
i wokaliści, których wynajął Ed jako
supporty. Kilka piosenek naprawdę mi
się spodobało. Byłam na koncercie
sama, jednak to szybko się zmieniło.
Gdy myłam ręce, odezwała się do mnie
dziewczyna, która również była sama na
koncercie i zaproponowała wspólną
zabawę. Zgodziłam się bez
zastanowienia. Przeszłam bliżej jej
miejsca i szybko się dogadałyśmy i
świetnie bawiłyśmy się od początku do
końca. Ed zaśpiewał wiele piosenek, w
tym wiele radiowych hitów. Ciągle
utrzymywał kontakt z publicznością,
opowiadając wiele śmiesznych historii.
Cały występ grał na gitarze i sam tworzył
całe show. Koncert skończył się około
1:00 w nocy. Cała noc nie mogłam
zasnąć z podekscytowania i
szczęścia.Ten wyjazd długo pozostanie
w mojej pamięci. Kiedyś na pewno wrócę
do Warszawy i pozwiedzam więcej
miejsc.

Moje serce biło jak oszalałe. Gdy wchodziłam  na
Stadion, trzęsły mi się nogi. Ed miał wyjść o
21;30, więc przez 4 godziny słuchałam, jak
śpiewają zespoły i wokaliści, których wynajął Ed
jako supporty. Kilka piosenek naprawdę mi się
spodobało. Byłam na koncercie sama, jednak to
szybko się zmieniło. Gdy myłam ręce, odezwała
się do mnie dziewczyna, która również była
sama na koncercie i zaproponowała wspólną
zabawę. Zgodziłam się bez zastanowienia.
Przeszłam bliżej jej miejsca i szybko się
dogadałyśmy i świetnie bawiłyśmy się od
początku do końca. Ed zaśpiewał wiele piosenek,
w tym wiele radiowych hitów. Ciągle utrzymywał
kontakt z publicznością, opowiadając wiele
śmiesznych historii. Cały występ grał na gitarze i
sam tworzył całe show. Koncert skończył się
około 1:00 w nocy. Całą noc nie mogłam zasnąć
z podekscytowania i szczęścia.Ten wyjazd długo
pozostanie w mojej pamięci. Kiedyś na pewno
wrócę do Warszawy i pozwiedzam więcej miejsc.
                                               Oliwia Janczura
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