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                                 WIGILIA   SZKOLNA
   20 grudnia w naszej szkole odbyła się szkolna wigilia. Na
początku p. Dyrektor powitała wszystkich gości, rodziców,
nauczycieli, a potem oddała głos uczniom. Spotkanie  rozpoczęto
kolędą "Jest taki dzień", po której zaczęły się tradycyjne jasełka.
Nie zabrakło też koncertu kolęd w wykonaniu grupy gitarowej
"Bursztynki". Na zakończenie tej szkolnej uroczystości
wszystkich uczniów odwiedził Mikołaj, który rozdawał prezenty.
Złożyliśmy sobie też życzenia i udaliśmy się na zasłużony i długo
wyczekiwany odpoczynek.

                                                                                                Daniela  Nadworna

"Jezus Malusieńki..."

Piosenka dla Mikołaja

T.Sz.

T.Sz.
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             DZIEŃ   NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  
       3 grudnia nasza szkoła obchodziła Międzynarodowy Dzień
Niepełnosprawności. Świętowali z nami uczestnicy Warsztatów
Terapii  Zajęciowej  w Łasinie, czyli osoby niepełnosprawne.
Zaprezentowali nam przedstawienie wg wiersza Juliana  Tuwima pt.
"Rzepka". Przypadek sprawił, że uczniowie naszej szkoły przygotowali
to samo przedstawienie, ale jednak każde z nich było inne. Następnie
miały miejsce zabawy ruchowe oraz słodki poczęstunek. Na koniec
odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których wszyscy:
pełnosprawni i sprawni mniej wykonywali kartki bożonarodzeniowe.
Jedni od drugich mogli się wiele nauczyć. 

                                                                                                          Wiktoria Czarnecka

Wspólne zabawy ruchowe. T.Sz.
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  WIELKA   ORKIESTRA  
                     ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY

    Po raz pierwszy w naszej szkole grała WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Graliśmy pod szyldem Centrum Kultury i
Sportu w Jabłonowie Pomorskim. Były występy artystyczne,
kawiarenka z domowymi wypiekami naszych mam, loteria fantowa, no
i oczywiście praca wolontariuszy WOŚP, czyli zbieranie pieniążków 
do puszek.  Wszystkie działania pozwoliły na uzbieranie niebagatelnej
sumy 6795,31 zł. 

Występy artystyczne. Śpiew kolęd i pastorałek.T.Sz. T.Sz.
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      XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny
          
    
     23 listopada 2019.r Anna Utnicka, Wikotoria
Rembecka, Miłosz Kalita, Szymon Rosiński i
Sebastian Zapalski wraz z opiekunem Jolantą
Darłak  pojechali do Grudziądza  na XIII Powiatowy
Konkurs Ekologiczny do  . 28 listopada konkurs
został rozstrzygnięty. Ania Utnicka z 5 klasy zajęła
II 
miejsce, a reszta uczestników z naszej szkoły
została wyróżniona. Uczniowie z naszej szkoły
pokazali bardzo wysoki poziom, ponieważ 
drużynowo zajęli II miejsce.

                                                 S. Zapalski

                                                   KONKURS  HISTORYCZNY
   23 listopada w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim odbył się XVII Rejonowy Konkurs Wiedzy o
Regionie. Wśród najlepszych uczestników tegoż konkursu znalazł się uczeń naszej szkoły, Miłosz Kalita,
który przygotowywał się do niego pod czujnym okiem p. Jolanty Rydeckiej. Gratulujemy.      D. Nadworna

                                  
                                                                RAZEM  NA  ŚWIĘTA
  Pod takim hasłem Ministerstwa Edukacji Narodowej zbieraliśmy prezenty
świąteczne dla dzieci z Domu Dziecka w Grudziądzu, odwiedziliśmy chorych z
najbliższej okolicy z własnoręcznie wykonanymi upominkami (kartkami i stroikami),
a także zbieraliśmy karmę dla czworonożnych podopiecznych ze schroniska w
Węgrowie.
                                                                                                           Redakcja

  Jak  bezpiecznie uprawiać "sporty" zimowe?

1. Sanki - unikać wzniesień w pobliżu jezdni i ulic.
2. Śnieżki - rzucając się, nie łączyć miękkiego
śniegu z kawałkami lodu; uważać, aby w śnieżce
nie było kamieni.
3. Łyżwy - jeździć należy tylko w miejscach do tego
przeznaczonych, np. na specjalnie do tego
przygotowanych lodowiskach.
4. Sople - ich strącanie z dachu stwarza duże
zagrożenie.
                                   W. Czarnecka

   JAK SIĘ UCZYĆ, ABY MIEĆ DOBRE WYNIKI?
1. Pisać sobie wszystkie ważne regułki na fiszkach.
2. Tworzyć każdorazowo tygodniowy plan nauki.
3. Najważniejsze wiadomości powtarzać sobie
często i głośno.
4. Uczyć się "z lekcji na lekcję".
5. Słuchać uważnie nauczycieli podczas lekcji.
6. Wysypiać się.
7. Prowadzić notatnik, w którym należy zapisywać
daty kartkówek, sprawdzianów i innych ważnych
dla nauki rzeczy.
                                        

A. UtnickaStrona internetowa powiatu grudziądzkiego
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 Humor

   FOTOREPORTAŻ  Z BALU  KARNAWAŁOWEGO,
KTÓRY ODBYŁ SIĘ 24 STYCZNIA 2020r.
                                          
                                 DO ZABAWY  PRZYGRYWAŁ DJ SIMON.

Tańce T.Sz.
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Wspólna zabawa

Tańce

Można i tak...

Tańce Przebierańcy

T.Sz.

T.Sz.

T.Sz.

T.Sz. T.Sz.
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   7 pytań do...Pana Romualda Sitniewkiego,
nauczyciela gry na gitarze w naszej szkole
Wiktoria i Oliwia: Co jest dla Pana najważniejsze w życiu?
Romuald Sitniewski: Najważniejszy dla mnie w życiu jest spokój, cisza, odpoczynek
oraz rodzina.
W. i O.: Czym się Pan zajmuje na co dzień?
R. S.: Jestem pracownikiem Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim,
gdzie prowadzę dwa rodzaje działalności: kulturalną i świetlicową. Praca, którą
wykonuję, jest moją pasją, ponieważ jestem pedagogiem i przez całe życie mam do
czynienia z dziećmi.
W. i O.: Co Pan robi po pracy?
R. S.: Lubię podróżować samochodem. Spędzam dużo czasu ze swoimi
najbliższymi i zwierzętami. W tym roku mam tylko jednego przyjaciela kotka. Miałem
dwa, ale na razie nie myślę o tym, jak to odbudować.
W. i O.: Skąd pomysł na grę na gitarze?
R. S.: Można powiedzieć, że z gitarą zetknąłem się na podwórku jako mały chłopiec.
W. i O.: Kto odkrył Pana talent?
R.S.: Do talentu nie trzeba wielkiej szkoły. Talent się ma albo się go nie ma. Nie
można robić w życiu niczego na siłę. Jest ktoś muzykalny albo niemuzykalny.
Wychodzi to samo z siebie. Tak było w moim przypadku.
W. i O.: Czy spotkał Pan jakieś sławne osoby związane z muzyką?
R.S.: Podczas pracy w Centrum Kultury było ich tylu, że wszystkim nie pamiętam.
Podczas moich 20 lat pracy przez Dom Kultury przewinęło się dużo znanych osób.
Pamiętam koncert Piotra Szczepanika, koncert Kory. Na koncercie Kory poznałem
jej partnera, Kamila Sipowicza. Poznałem też Hankę Bielicką, Ryszarda
Rynkowskiego, Don Vasyla czy Dodę. Jednak najbardziej jestem zaprzyjaźniony z
Wieśkiem Helmanem.
W.i O.: Jaki jest Pana stosunek do zwierząt?
R.S.: Zwierzęta towarzyszyły mi całe życie. W moim domu zawsze był pies, kot.
Trochę tego było... Szczególny sentyment mam  do zwierząt wolno żyjących, tych
łownych.

                            DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ!
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