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T. Milewski

MIODZIO!

   Zatęskniliśmy już za zapachem kwiatów, brzęczeniem pszczół i gorącym słoneczkiem,
postanowiliśmy więc ocieplić atmosferę. Wraz z panią z Biblioteki Gminnej w Dębowej Łące
zorganizowaliśmy dla wszystkich koleżanek i kolegów z klas młodszych spotkanie z panem
Tadeuszem Milewskim, którego hobby jest pszczelarstwo. Pan Milewski jest z zawodu
nauczycielem i przez długie lata pracował z dziećmi, które wymagają specjalnej opieki, ale
zawsze jeszcze znajdował czas na realizację swojej pasji.
   Opowiedział on nam o życiu pszczół w ciągu całego roku, budowie ula i narzędziach
potrzebnych pszczelarzowi oraz czynnościach, jakie musi wykonywać. Mogliśmy też
obejrzeć elementy ula, dotknąć i powąchać wosk i kit pszczeli. Były nawet okazy pszczół –
królowych! Bardzo podobał nam się strój pszczelarza. Pan Tadeusz Milewski pokazał nam
zdjęcia  różnych pasiek i pszczół podczas pracy. Już wiemy, jak to się dzieje, że mamy
miód i jaką rolę odgrywają pszczoły w przyrodzie, że dzięki nim możemy się cieszyć
słodkimi owocami na drzewach i krzewach. Poznaliśmy tajemnicę powstawania plastra
miodu i ciekawostki z życia tych pożytecznych owadów. Bardzo zainteresowała nas
opowieść o tym, w jaki sposób pszczoły w ulu dzielą się obowiązkami, jak się
porozumiewają oraz jak spędzają zimę. Zdumiało nas, że miód, jeśli jest właściwie
przechowywany, to nigdy się nie psuje i można go jeść po wielu latach od wytworzenia! Nie
mieliśmy też pojęcia, że jest aż tyle odmian tego złotego przysmaku a każda ma nieco inne
właściwości.  Za tę przepiękną gawędę  podziękował w imieniu wszystkich dzieci nasz
kolega Kuba.
   Ale, ale to jeszcze nie wszystko. Pan pszczelarz zostawił dla nas coś pysznego-miód.
 Jak tu nie spróbować? Nasze panie szybko przygotowały kanapki ze świeżutkiego chleba z
masłem i oczywiście z pachnącym miodem. Kilka bochenków zniknęło błyskawicznie. W
bibliotece atrakcji było bez liku. Do zlizywania miodu na czas chciał zgłosić się każdy.
Również rozpoznawanie słodkości z zawiązanymi oczami miało mnóstwo zwolenników. To
co zostało po zabawie dokończyliśmy … paluszkami. Mnnniam! 
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Przed feriami...
Udało nam się "upolować" pierwszy i zarazem
ostatni śnieg. Fajnie było poszaleć w białym
puchu i stoczyć bitwę na śnieżki. Biały plac
zabaw też ma wiele uroku. Adam próbował
wzlecieć w powietrze jak orzeł ale chyba mu nie
wyszło, dlatego Patrycja spróbowała innej pozycji
- odcisnęła swojego orła na leżąco. Ale było
potem suszenia. Zajęliśmy wszystkie kaloryfery
w klasie i nikt się nie przeziębił.

Bitwa

Ich troje Adaś

Spotkaliśmy się też z policjantami, którzy
przestrzegali nas przed niebezpiecznymi
zachowaniami. Najwięcej pytań miały
przedszkolaki. Wiadomo, dzieci! Już wiemy
czego nie powinniśmy robić i gdzie najlepiej się
bawić. Teraz trzeba o tym wszystkim pamiętać,
żeby ferie były naprawdę przyjemne. Bez gipsu!

Patrycja

Z policjantamiNa nartach

Nasze ferie
Roksana: Część ferii spędziłam z moją siostrą
Martyną i jej koleżanką z klasy Anią na szkolnej
wycieczce w Zakopanem. Góry o tej porze roku
są przepiękne. Pogoda nam dopisała. Było bardzo
fajnie, bo zjeżdżałam na nartach i kąpałam się w
aquaparku. Szkoda, że czas minął tak szybko.
Kupiłyśmy sobie z siostrą odlotowe czapki i nie
bałyśmy się nawet niedźwiedzia.
     Kilka dni spędziłam u mojej kochanej babci.
Zabrałam ze sobą żółwia Filipa, żeby nie było mu
smutno samemu w domu.

Z niedźwiedziem Tatry Nasze czapy
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Nasze ferie
Oskar: Ferie spędziłem w domu. Wykonywałem
swoje obowiązki. 
Adam: Byłem w domu, grałem na tablecie i
chodziłem na sanki. Było tak ślisko, że
zjeżdżałem na plecach. No i pomogłem tacie
naprawić kran. 
Patrycja: W ferie było fajnie, chodziłam z mamą
na lodowisko. 
Alan: Dziadek zabrał mnie na basen i zjeżdżałem
na zjeżdżalni. Z rodzicami wybrałem się na kulig.
Zajadałem też pyszną pizzę w "Kameleonie". 
Kuba: Lepiłem bałwana i rzucałem się śnieżkami
z siostrami. Z braćmi grałem w piłkę ręczną i
nożną. Jeździłem też na łyżwach. 
Maciek: Całe ferie grałem i bawiłem się. 
Julka: Byłam w kinie i jeździłam na sankach.
Odwiedziła mnie koleżanka. Bawiłam się  z
młodszym bratem i moimi kotkami. 
Daria: Wybrałyśmy się z mamą do restauracji.
Odwiedziłam moje koleżanki Julia i Oliwia, a w
domu bawiłam się z siostrą i jeździłam na
sankach. 
Wiktor: Spędzałem ferie u babci. Byłem na
basenie i grałem w piłkę nożną. Grałem w gry
komputerowe i bawiłem się w podchody. 
Dominik: Bawiłem się z bratem i tęskniłem za
lekcjami języka angielskiego. Pomagałem mamie
w myciu naczyń. 

Słowa i słówka
    Zaraz po feriach wzięliśmy się do pracy. Cały
dzień poświęciliśmy na projekt "Słowa i słówka".
Poznaliśmy różne rodzaje słowników i
encyklopedii. Nawet nie przypuszczaliśmy, że
jest ich tak wiele. Gdy już wiedzieliśmy do czego
służą, wyszukiwaliśmy różne wyrazy i
sprawdzaliśmy ich znaczenie, poprawne
używanie oraz prawidłową pisownię. Bardzo
przydała nam się znajomość alfabetu. Każda
grupa musiała znaleźć pięć wyrazów. Ale
najtrudniejsze okazało się zrobienie opisu hasła w
taki sposób, żeby inne dzieci zrozumiały. Na
szczęście pani nam pomogła. Na małych
karteczkach wpisaliśmy wyniki swojej pracy a
potem każda grupa tworzyła swoją prezentację,
na koniec zrobiliśmy duży plakat. Największą
tremę mieliśmy występując przed klasą i
wyjaśniając znaczenie wyrazów. Wszystko się
udało i byliśmy z siebie bardzo zadowoleni.

Ile tego!

Po pracyPlakat

W skupieniu

Ale ruch!

Razem łatwiej...

... i weselej

Kurs e-learning
Ukończyliśmy kurs e-learning „Poznaj bezpieczny
internet”. Tym samym utworzyliśmy drużynę
Sieciaków i poznaliśmy wirtualnych przyjaciół
Ajpi, Spociaka, Netkę  i Kompla oraz robota
Netrobiego i Sztuczną Inteligencję. Zmagaliśmy
się z niebezpieczeństwami w Internecie i
poznaliśmy podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Kurs składał się z 7 stopni wtajemniczenia i
egzaminu. Wszyscy zdali i otrzymali pamiątkowe
dyplomy. Dzieciakom-Sieciakom, czyli nam,
bardzo podobał się ten sposób nauki, a
najważniejsze, że już wiemy jak bezpiecznie
korzystać z zasobów sieci.

Wiktor przy pracy
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Tańce

Hulanki

Swawole

Na barana

Mój ci on

Ściskawa

Będzie mumia?

Popisy solo

Na gazecie

Grek Zorba?

Chwila relaksu

Bal nad balami
   
    Co roku w naszej szkole w karnawale odbywa
się bal dla dzieci. W tym roku po raz pierwszy
była to prawie dyskoteka i zaprosiliśmy na nią
uczniów z klasy IV i V. Na początku trochę kręcili
nosami, że są za dorośli do nas ale potem dobrze
się bawili. Nasi rodzice przygotowali dla nas
pyszności i duuużo butelek z rozmaitymi
napojami. 
    Wychowawczynie klas młodszych wymyśliły,
jak zawsze, ciekawe zabawy i konkursy. Było
więc zawijanie mumii w papier toaletowy, taniec-
ściskaniec z balonami, taniec na gazecie i taniec-
przekładaniec z kolorowym kapeluszem. W tej
ostatniej zabawie uczestniczyli też nasi rodzice.
Ale było śmiechu! Nad muzyką czuwali koledzy
ze starszych klas, ale i oni chętnie włączali się do
zabawy. 
    Następnego dnia strasznie bolały nas nogi ale
nikt nie żałował karnawałowego szaleństwa.
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