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Pasowanie 2013

25 X 2013 roku odbyło się uroczyste
ślubowanie klasy pierwszej. W tym numerze Byczka :

Wszystkich zebranych
gości m.in. rodziców,
dziadków, przedszkolaków
z PP nr 2 i uczniów klas II -
III naszej szkoły przywitała
pani dyrektor Katarzyna
Wojtkowiak. Pierwszaki
wspólnie z uczniami klasy
IIb i IIIb przygotowały
przedstawienie
poprzedzające pasowanie.
Dzieci musiały dowieść, że
nadają się na uczniów

naszej szkoły, a także
wypełnić różne zadania, by
dobra wróżka mogła
odczarować zaklęcie, które
rzuciła zła wróżka. 
Dzieci oczywiście sprostały
zadaniom i w końcu mogły
złożyć ślubowanie i być
pasowane na uczniów.
Duma, skupienie i radość
były widoczne na twarzach
naszych pierwszaczków,
dla nich z pewnością

był to wyjątkowy dzień. Po
uroczystości dzieci
otrzymały od wychowawcy
pamiątkowe dyplomy, a od
rodziców "rożki obfitości", a
w klasie czekała na nich
słodka uczta.

Przeczytasz o ciekawej
książce Markusa Zusaka

ASERTYWNOŚCI

Sprzątaniu grobów przez
członków PCK

JESIENNYCH LUDZIKACH

Wycieczce klasy pierwszej
po Nowej Soli

AKCJI ZNICZ

Konkursie DYNIA NA
HALLOWEEN

Relacji z obchodów DNIA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Lepieniu z gliny przez
uczniów klasy I
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Lekcja asertywności w IIIb STOPKA
REDAKCYJNA 

Gazetkę "Byczek"
tworzą: Natalia Delicat,
Zuzanna Kołek i
Marcelina Jania.

LEPIENIE Z GLINY

Klasa IIIb
uczestniczyła w
niezwykłej lekcji
ph. "Jestem
asertywny,
umiem
powiedzieć
nie!"
Na początku
zajęć dzieciom
zostało zadane
pytanie: Czy
odmówić to nie
wstyd? Przez
całe swoje życie
wszyscy

uczymy się, jak
postępować z
innymi ludźmi,
by zdobywać
przyjaciół, by
ich nie zrażać
do siebie.
Zdarza się
często, że
koleżanki i
koledzy mają
ciekawe
propozycje, jak
zrobić

coś
interesującego.
Niekiedy
pomysły są
jednak
niemądre, a
realizowanie ich
szkodzi
zdrowiu.
Dotyczy to
sięgania po
papierosy,
alkohol

albo oglądania
materiałów nie
przeznaczonych
dla dzieci.
Uczniowie
doszli do
jednoznacznego
wniosku: Nigdy
nie naśladuj
innych bez
zastanowienia.
Następnie
dzieci otrzymały
ulotki,

w których
musiały
napisać, w
jakich
przypadkach
należy
stanowczo
odmówić.
Niektóre chętnie
odczytały swoje
propozycje.
Na zakończenie
zajęć, wspólnie
namalowaliśmy

plakat, w
którym
zaznaczaliśmy:
"Gdy czujesz,
że nie chcesz
czegoś robić,
powiedz innym
NIE!"
Lekcja była
ciekawa,
wszyscy bardzo
zaangażowali
się i czynnie
brali w

niej udział. Na
końcu było
wspólne
zdjęcie, a efekty
tej lekcji
zobaczymy w
przyszłości, gdy
staniemy przed
dylematem: Czy
nie warto
odmówić i być
asertywnym. 

AKCJA  ZNICZ 
 W tym roku w akcji "Znicz" wzięli udział uczniowie z klasy IIIb, którzy
bardzo chętnie uczestniczą w działaniach na rzecz tegorocznej
kampanii ZTU. Kontrolę trzeźwości kierowców prowadziły panie z
Nowosolskiej Komendy Policji.W ciągu godziny policjantki wraz z
dziećmi zatrzymały ponad 12 samochodów, najczęściej wybierały
samochody ciężarowe. Uczniowie wręczali kierowcom pamiątkowe
metalowe odznaki "Kierowca na medal" i ulotki przestrzegające przed
zgubnymi skutkami prowadzenia pojazdów pod wpływem
alkoholu. Zatrzymywani kierowcy spisali się wzorowo, wszyscy byli
trzeźwi, czyli nie stanowili zagrożenia na drodze.

Czytanie w IIb
"Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka
dla ciała". Dowodem na to była lekcja w klasie IIb
poświęcona czytaniu różnych tekstów przez
dzieci. Uczniowie przygotowali krótkie popisy w
głośnym i pięknym czytaniu. Każdy miał swoje
"pięć minut" i przed kolegami oraz koleżankami
czytał fragment wybranej książki. Dzieci
przyniosły swoje ulubione bajki, baśnie i wiersze.
Opowiadały i prezentowały swoje książeczki, a
pozostali z uwagą słuchali każdego występu. Na
koniec uczniowie wymieniając się książkami
zachęcali kolegów do czytania. 

Pomnik kl I



29 października 2013r.
klasa pierwsza wzięła
udział w warsztatach
lepienia z gliny w
Nowosolskim Domu
Kultury.
Była to dla dzieci
ciekawa i nieco inna
forma zajęć
plastycznych. Każde z
nich stworzyło własne i
niespotykane dzieło.
Najważniejsze jednak,
że warsztaty dały
dzieciom dużo radości

i zabawy. 
Była to pierwsza, ale
zapewne nie ostatnia
wizyta pierwszaków w
pracowni plastycznej.
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Spacer po Nowej Soli - kl. I Członkowie koła PCK
sprzątali groby.

"Umarłych wieczność
dotąd trwa, dokąd
pamięcią im się płaci"
Chcąc uczcić pamięć
zapomnianych
mieszkańców,
pochowanych na
niewielkim cmentarzu
niemieckim,
znajdującym się w
pobliżu naszej
dzielnicy, 31
października
zorganizowaliśmy

akcję porządkowania
grobów i terenu wokół
nich. Pod opieką p.
Kowalik i p.
Niedźwieckiej
wygrabiliśmy liście,
uprzątnęliśmy stare,
wypalone znicze i
zniszczone ozdoby
oraz inne,
pozostawiane tam
śmieci. Na istniejących
jeszcze fragmentach
nagrobków zapaliliśmy
przyniesione przez nas
znicze i uczciliśmy
pamięć leżących

tam ludzi krótką
modlitwą i chwilą
zadumy. 

Muzeum
10 października
uczniowie klasy I
wybrali się na spacer
po najstarszych i
najbardziej
zabytkowych
miejscach Nowej
Soli.Podróż zaczęła
się od Muzeum
Miejskiego, tam dzieci
podziwiały

zbiory historii dawnej
oraz współczesnej,
obserwowały zmiany
zachodzące w
architekturze miasta.
Miały także okazję
obejrzeć cenne
egzemplarze broni
palnej oraz
artyleryjskiej i dział
przyrodniczy liczący

sporą kolekcję
zbiorów różnych
gatunków zwierząt i
roślin z doliny Odry.
Następnie wspólnie z
przewodnikiem
udaliśmy się na
spacer, podczas
którego dużo
dowiedzieliśmy się o
ważnych miejscach

naszego miasta, m.in.
były to: dom modlitwy
braci morawskich
przy ul.
Wróblewskiego,
magazyn solny, port
rzeczny, most
podnoszony na kanale
portowym, kościół
p.w. św. Michała. 

K. Poklepa

Klasa I

Klasa I



JESIENNE LUDZIKI

Jesień to pora bardzo
kolorowa i na pewno
inspirująca. Dookoła
nas mnóstwo
barwnych liści,
brunatnych kasztanów,
czerwonej jarzębiny.
Każdy spacer do parku
czy lasu to powrót z
bukietem przepięknych
liści. Korzystając z tak
pięknej jesieni i
bukietów zebranych z
rodzicami, uczniowie
klasy IIa wykonali

jesienne ludziki.
Zadaniem dzieci było
namalowanie na kartce
twarzy swojego ludzika
oraz dokończenie go
liśćmi. Każdy uczeń
miał inny pomysł na
wykonanie swojego
ludzika. 

Jesienny Ludzik
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Dzień Języka Angielskiego 2013

25 października z
okazji Światowych Dni
Języków Obcych w
naszej szkole
obchodziliśmy Dzień
Języka
Angielskiego.Na
korytarzu szkolnym w
tym dniu można było
obejrzeć plakaty
zachęcające do nauki

języków obcych,
prace prezentujące
osobliwości dotyczące
krajów
anglojęzycznych oraz
flagi wykonane przez
uczniów klas IV-VI.
Uczniowie tych klas
podczas lekcji
prowadzili dyskusje na
temat zasadności

uczenia się języków
obcych we
współczesnym
świecie. Tego dnia
wszyscy nauczyciele i
uczniowie mogli też
skosztować
pyszności ze słodkiej
kawiarenki. Wypieki
powstały z przepisów
przetłumaczonych

z języka angielskiego
przez klasy szóste a
upieczonych przez
chętnych uczniów z
klas IV-VI. 

Ognisko klasy III b i
świetlicy
socjoterapeutycznej
W słoneczne
listopadowe popołudnie
uczniowie klasy IIIb
oraz dzieci ze świetlicy
socjoterapeutycznej
wraz z opiekunami
wzięły udział w
spotkaniu przy
ognisku.Odbyło się ono
w leśniczówce, a miało
na celu podsumowanie
i zakończenie działań
tegorocznej kampanii
 "ZTU" w naszej
szkole.
Impreza miała
charakter integracyjny.

Było tradycyjne
pieczenie kiełbasek i
ziemniaków, oraz
wspólne konkursy i
zabawy.Pogoda była
wymarzona, wszyscy
byli zadowoleni i
uśmiechnięci. 
Ogromne
podziękowania należą
się panu leśniczemu
Jackowi Kośmiderowi,
który był gospodarzem
imprezy i postarał się,
aby wszystko
przebiegało w
znakomitej
atmosferze. 

ZŁODZIEJKA
KSIĄŻEK – MARKUS
ZUSAK

Rok 1939.
Dziesięcioletnia Liesel
mieszka u rodziny
zastępczej. Jej życie
jest naznaczone
piętnem ciężkich
czasów, w jakich
dorasta. A jednak
odkrywa jego piękno –
dzięki wyjątkowym
ludziom, których
spotyka, oraz dzięki
książkom,

które kradnie. Jest to
powieść, która potrafi
wzruszyć do łez. Jest
publikacją do głębi
przejmującą,
niepozwalającą przejść
obojętnie wobec
wydarzeń wojny i
śmierci. Śmierci, dla
której w powieści choć
na chwilę stają się
przeciwwagą
bezinteresowna
przyjaźń, szacunek i
chęć pomocy
najsłabszym.

Dzień języka angielskiego

klasa IIa

L. Pomorska



Dynia na Halloween

W nawiązaniu do
uczenia się o kulturze
innych krajów, w tym
głównie krajów
anglojęzycznych,
dzieci z naszej szkoły
już po raz piąty
rywalizowały w
konkursie "Dynia na
Halloween" na
najbardziej pomysłową
dynię. Forma pracy
była dowolna -
niektórzy rysowali,
malowali i wyklejali,

inni rzeźbili w
pomarańczowym
warzywku. Wyniki
przedstawiają się
następująco:
I miejsce
Dylan Kruszyński kl. I
Dawid Żelazowski
kl.IIIb
K. Orzechowski kl. IIa 
Kamila Gryglewicz kl. I 
Natalia Kowalska i Julia
Wojtak kl. V
M.Kryca i Płonka kl.VI

Dawid

Dynia

Dynia Dynia

Halloween

WL
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