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Zaprosiliśmy nasze mamy i każda grupa
przedstawiła wyniki swojej pracy. Zdobyte
przez nas punkty i oklaski świadczyły o
tym, że bardzo dobrze poradziliśmy sobie
z tymi niełatwymi i wymagającymi
samodzielności zadaniami.
Pani już zapowiedziała wielkanocny
webquest…

NASZ PIERWSZY WEBQUEST

   Pierwszy raz pracowaliśmy w taki sposób. Nasza pani
przygotowała prezentację, w której było przedstawione co, kiedy i
jak mamy zrobić oraz linki do stron internetowych zawierających
potrzebne nam informacje. Potem losowaliśmy numery grup, a
utworzone grupy losowały zadania.
   Grupa I otrzymała zadanie zatytułowane „Pokaż się nam
Antarktydo!” Musieliśmy się dowiedzieć gdzie leży Antarktyda, 
jaki tam panuje klimat, jakie rosną rośliny, czym jest zorza polarna
i jacy ludzie zamieszkują tę lodową krainę.
   Zadanie grupy II to „Pingwiny i inne zwierzęta Antarktydy”
Zbieraliśmy informacje o zwierzętach żyjących na Antarktydzie.
Zwróciliśmy szczególną uwagę na pingwiny, ich wygląd, sposób
poruszania się, tryb życia, odżywianie i rozmnażanie. 
  Grupie III przypadło zadanie „W pobliżu Zaczarowanej
zagrody”. Wyszukaliśmy ilustracje z różnymi wydaniami książki i
wykonaliśmy  metryczkę wybranego egzemplarza. Wykonaliśmy
ilustracje do wydarzeń w lekturze i uporządkowaliśmy je.
Nauczyliśmy koleżanki i kolegów zrobić pingwina techniką origami
płaskie z kółek.
   Żeby zebrać potrzebne materiały musieliśmy pobuszować po
Internecie, gdy były kłopoty - pomagali nam rodzice. Wszystko
zbieraliśmy do teczek, a na konsultacjach z naszą panią
wybraliśmy najbardziej przydatne informacje i na dużych
arkuszach papieru utworzyliśmy prezentacje. Potem jeszcze
ćwiczyliśmy swoje wystąpienia. Aż nadszedł wielki dzień… 
   Zaprosiliśmy nasze mamy i każda grupa przedstawiła wyniki
swojej pracy. Zdobyte przez nas punkty i oklaski świadczyły o
tym, że bardzo dobrze poradziliśmy sobie z tymi niełatwymi i
wymagającymi samodzielności zadaniami. Najbardziej zdziwiło
nas, że na Antarktydzie w ogóle nie mieszkają ludzie oraz to, że
jest tyle odmian pingwinów. Wiemy już, co sprawiło nam najwięcej
trudności i będziemy nad tym pracować. 
   Pani już zapowiedziała wielkanocny webquest…
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Oświadczyny

Dzień Babci      
 i Dzień Dziadka
  W styczniu niezwykle uroczyście
obchodziliśmy święto naszych
Babć i Dziadków. Po raz pierwszy
zorganizowaliśmy je wraz z
koleżankami i kolegami z
wszystkich klas młodszych. Każda
grupa przygotowała występ, a
nasze mamy - słodki poczęstunek.
Prawdziwym wyzwaniem było
zgranie naszych występów w
czasie. 
  My przedstawiliśmy inscenizację
naszych dziadków od kołyski aż do
ślubu. Nasi koledzy z kl. III -
Jasełka, Królewnę Śnieżkę po
angielsku i taniec nowoczesny z
pomponami. Pierwszaki -
przedstawienie o św. Mikołaju,
któremu ktoś ukradł   worek z
prezentami, a "zerówka" - wierszyki
i piosenki. Na koniec razem
zaśpiewaliśmy "Sto lat".

Babcia niemowlęciem

W przedszkolu

W szkole

Ślub Sto lat

Śnieżka Goście
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ROK Z JULIANEM TUWIMEM
   Bardzo zaangażowaliśmy się w obchody Roku
Juliana Tuwima. Wiersze tego poety towarzyszą
dzieciom od pierwszych chwil życia. Kto nie pamięta
„Lokomotywy” albo „Rzepki”? 
   Ale twórczość Juliana Tuwima to jeszcze mnóstwo
innych chętnie słuchanych i czytanych wierszyków,
które poznawaliśmy na różne sposoby.
Co wspominamy?
Daria: Nasze mamy też lubią wiersze Tuwima, dlatego
chętnie korzystały z zaproszenia i przychodziły do
naszej klasy, aby nam poczytać. Moja mama też nam
czytała.
Julka: Przez miesiąc w domu i w szkole
przygotowywałam się do międzyszkolnego konkursu
"Julian Tuwim-czarodziej słów". Konkurs organizowała
Biblioteka Gminna w Dębowej Łące. Z mamą czytałam
wiersze i szukałam odpowiedzi na pytania ułożone
przez naszą panią. W szkole uczyłam się o życiu i
twórczości poety. Razem z Kubą wygraliśmy
eliminacje klasowe, a w konkursie gminnym zajęliśmy
III miejsce i pokonaliśmy nawet czwartoklasistów.
Byliśmy z kolegą bardzo dumni z siebie.

Kuba:
   Nasza szkoła zorganizowała eliminacje do powiatowego przeglądu recytatorskiego w Wąbrzeźnie.
Zakwalifikowałem się i w konkursie w Wąbrzeźnie zająłem II miejsce z wierszem Juliana Tuwima "Zosia
Samosia". Do występu przygotowywali mnie głównie rodzice. Pojechaliśmy do Domu Kultury w Wąbrzeźnie z
całą klasą. Było tam mnóstwo dzieci z przedszkoli i szkół. Byłem bardzo zadowolony i szczęśliwy, gdy
wyczytano moje nazwisko podczas ogłoszenia wyników.
   Po tym konkursie pani wychowawczyni zgłosiła mnie oraz Julkę, Dominika i Adasia do konkursu Julian Tuwim
na YouTube. Ten przegląd organizowało Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Mama
przygotowała mi strój - sukienkę, perukę, a na nosie namalowała mi piegi. Niektórzy nie mogli uwierzyć, że
jestem chłopcem. Potem w szkole nauczyciel informatyki pan Miłosz i pedagog pani Monika nagrali nasze
występy. Resztą zajęła się moja wychowawczyni. Rodzice musieli podpisać zgodę na mój udział w konkursie.
Gdy dowiedziałem się, że jestem laureatem byłem bardzo szczęśliwy zwłaszcza dlatego, że jednym z laureatów
była również koleżanka mojej siostry z I LO w Toruniu starsza ode mnie o 11 lat. Fajnie było pooglądać się w
Internecie. Rozdanie nagród odbyło się w Toruniu na Uniwersytecie Filologii Hebrajskiej podczas gali
podsumowującej Rok Juliana Tuwima. Na uroczystość pojechałem z rodzicami i rodzeństwem, a tam czekała na
nas moja pani.Sądzę, że takich konkursów powinno być więcej, bo przez to rozsławiamy naszą szkołę .
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LAURKOWO
A takie laurki
udało nam się
zrobić dla
naszych Babć i
Dziadków.
Technika, którą
pracowaliśmy
nazywa się
origami płaskie
z kółek. To i
owo
podpatrzyliśmy
w Internecie.
Ale było pracy! I
przyjemności!

Wiktor Patrycja Adaś Julka Alan

Roksana Daria Maciek Kuba Dominik

W Afryce
   Afryka to niezwykły kontynent, wielki, gorący i tajemniczy, dlatego
postanowiliśmy go bliżej poznać.  Nie mogliśmy dotrzeć tam osobiście ale
od czego są mapy, zdjęcia, filmy, książki i Internet?
Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Dzień z
przyjacielem z Afryki” zorganizowanym przez Fundację Mają Przyszłość,
która zajmuje się pomaganiem mieszkańcom tego kontynentu, a
szczególnie dzieciom. Dzięki otrzymanym od fundacji materiałom: listom,
zdjęciom, krzyżówkom, zagadkom i filmom poznaliśmy codzienne życie
naszej afrykańskiej koleżanki.
   Prace Patrycji i Kuby znalazły się w Internecie na stronie Fundacji.
Wielu ciekawych wiadomości dostarczyła nam książka Łukasz
Wierzbickiego „Afryka Kazika”, którą wspólnie czytaliśmy w klasie i
oglądaliśmy ilustracje. W czasie lektury bardzo przydawał się globus i
mapa Afryki. Wraz z Kazikiem przebyliśmy pustynię, sawannę,
przepłynęliśmy niebezpieczne rzeki i poznaliśmy egzotyczna przyrodę.

Patrycja

Kuba

Pracujemy nad sobą
Od początku roku szkolnego
bierzemy udział w akcji „Hasło
miesiąca”. Aby coraz lepiej się
zachowywać, być życzliwym
kolegą i dobrym uczniem każdy
przez miesiąc zbiera punkty na
karcie wywieszonej w klasie.
POCHWAŁY zdobywcom
największej liczby punktów wręcza
na apelu pani Dyrektor. Każdy ma
szansę zdobyć taką pochwałę.
Zebranie 10 pochwał to
gwarantowana nagroda na koniec
roku szkolnego.

Wiktor Wiktor przy pracy

Nasze logo wymyśliły Julka i jej
mama pani Ania. Ich pomysł na
Chochlika wygrał klasowy konkurs i
zdobył naszą sympatię. 
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