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87-207, Dębowa Łąka

Numer 7 06/14

Na sportowo

   W naszej szkole jest piękna hala
sportowa. My też z niej korzystamy.
Wcześniej ćwiczyliśmy w starej, nieładnej i
ciasnej sali gimnastycznej. Teraz mamy
taką z prawdziwego zdarzenia. Jest
wielka, jasna i czyściutka, a przede
wszystkim ma dobrą wentylację. Obok są
dwie mniejsze sale, w których można grać
w tenisa stołowego. Jesteśmy bardzo
zadowoleni z wygodnych szatni, bo w
zeszłym roku jeszcze przebieraliśmy się w
klasie na dywanie, a teraz chłopcy u siebie
i dziewczyny u siebie. 
        Dzięki wielu osobom zgromadzono
dla uczniów sporo sprzętu
sportowego. Zajęcia są teraz o wiele
ciekawsze. Każdy może znaleźć dla siebie
coś, co sprawia mu przyjemność. A tak w
ogóle to ze wszystkich lekcji najbardziej
lubimy w-f. 
 

Nadzieja koszykówki?

Mamy cię, krążku!

Czasem nas przeczołgają...

Balon, coś ty!W szatniTrzeba posprzątać!

Kto pierwszy? Trzymaj się!

Red.

Red.

Red.

Red.Red.Red.

Red. Red.
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Świat pod nogami
   Ale była zabawa! Jak wszyscy wiedzą, orientacja na
mapie nie jest sprawą łatwą. Już kilka razy mieliśmy
do czynienia z mapą, ale trudno to wszystko
spamiętać. Tak było do chwili, kiedy dostaliśmy dywan
- mapę. Dla każdego wystarczyło miejsca. Ile się
naszukaliśmy tych miast, rzek i gór porównując
pluszową mapę z tą poczciwą wiszącą na ścianie. Ale
(tak trochę dzięki pani) wreszcie udało nam się
poukładać wszystko we właściwych miejscach. A
najlepsza była podróż po Polsce, bo mogliśmy iść z
Gdańska do Warszawy i nikt się nie zmęczył!

Gdzie ta Warta?

To chyba nie tu! Udało się!

        Woda
   
   Woda to cud natury. Bez niej nie
byłoby życia. Przygotowaliśmy w
grupach prezentacje o wodzie.      
 Każdy zespół starał się powiedzieć
coś ważnego i ciekawego. No i jak
to u nas - wesołego. Była też
degustacja źródlanej wody. 

Lepsza od coli! A to ciekawe!

         Matematyczne kostki

   Czy wiecie, że 2 to nie zawsze
tylko 2? Czasami to 20 a innym
razem 200. To zależy, gdzie się tę
dwójkę ustawi - w jednościach,
dziesiątkach i setkach. Trochę to
skomplikowane, ale dzięki kostkom
do gry i tabelkom od naszej pani w
mig zrozumieliśmy jak działa układ
pozycyjny. Ale się mądrze nazywa,
prawda?Ile tam? Pełne skupienie.

Red.

Red. Red.
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       ZŁOTA JEDENASTKA
CZYLI 

MY

           I ZNÓW WODA...

   Tym razem mierzyliśmy wodę.
To znaczy, ile jej się zmieści w
różnych naczyniach. Dostaliśmy
zadanie, by tak kombinować, aby
umieć odmierzyć litr wody, pół litra,
ćwierć litra, a potem nawet półtora i
dwa litry.
   Do szkoły przyszliśmy
obładowani plastikowymi butelkami
jak wielbłądy. 
   W klasie nie dałoby się tak
poszaleć, bo wiadomo  -  podłoga,
książki, komputer. A my lubimy się
chlapać i lać wodę. Poza tym jak
przelewać, żeby nie rozlewać?
Chyba nikt tego nie wie! 
   Na szczęście pogoda nam
sprzyjała i mogliśmy
eksperymentować na placu zabaw.
Pani nie mogła nas zaciągnąć do
klasy i dopiero rodzice pozabierali
nas do domów.

Nie spadaj! Bul, bul, bul...

Oskar, pomóż... Już wiem!

Julka Adaś

Lubię chodzić do szkoły i uczyć
się. Ale najbardziej lubię rysować.
W szkole często występuję w
przedstawieniach i biorę udział w
konkursach. Wiele razy udało mi
się zająć pierwsze albo drugie
miejsce. Najprzyjemniej
wspominam różne imprezy z
tańcami. A nasza klasa jest fajna,
chociaż niektórzy mają różki.
                                       Julia

Jestem wesoły i mam fajne
pomysły. Bardzo lubię śpiewać i
miałem nawet solówkę w
występach. W szkole najchętniej
chodzę na plac zabaw i na halę
sportową. Brałem udział w
konkursie recytatorskim. Czasami
nie bardzo chce mi się uczyć ale w
trzeciej klasie wezmę się ostro do
pracy. Nasza klasa jest super!
                                       Adam

Katarzyna

   To ja już drugi rok opiekuję się tą
Złotą Jedenastką. Praca z dziećmi
jest moją pasją, dlatego w zasadzie
nigdy mnie nie męczy. Poza szkołą
najchętniej spędzam czas w
ogrodzie, wśród kwiatów, drzew
owocowych i warzyw, które z
zapałem uprawiam. Zimowe i
jesienne wieczory spędzam z
drutami przy kominku.
                                    Katarzyna

Red. Red.

Red. Red.

Red. Red.Red.
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  ŻYCZYMY WSZYSTKIM 

 RADOSNYCH WAKACJI

Jedziemy! I wracamy...

Do widzenia, do zobaczenia...
    Czasem nadchodzi czas, gdy trzeba się rozstać. W
przyszłym roku będzie nas mniej, bo odchodzą od nas
Wiktor oraz Maciek. Trochę nam smutno, bo przez te
kilka lat byliśmy razem, przyzwyczailiśmy się do
siebie. 
      Życzymy kolegom nowych, wspaniałych            
           przyjaźni i sukcesów w szkole. 

Wiktor

Maciek

                     PODSUMOWANIE

   Ani się obejrzeliśmy, a już minął rok szkolny. 
   Przez 10 miesięcy dużo pracowaliśmy ale i
bawiliśmy się. Ciągle coś się działo w naszej klasie.
Zaprezentowaliśmy dwa webquesty, zrobiliśmy
owocowego lapbooka, umiemy pracować ze
słownikami i encyklopediami, wygraliśmy w konkursie
mikroskop i w ogóle braliśmy udział w wielu
konkursach, graliśmy w inscenizacjach,
obserwowaliśmy przyrodę, jeździliśmy na wycieczki i
przedstawienia, Coraz lepiej pracuje nam się w
grupach, potrafimy już dzielić się zadaniami i pomagać
sobie nawzajem. Chyba dorastamy. 
   Pani czasami mówi do nas "Moje geniusze", coś
nam się zdaje, że to dobrze. 
   Wielkie podziękowania należą się naszym
RODZICOM, którzy zawsze nas wspierali, pomagali w
przygotowaniu wielu rzeczy. Bez nich nie dalibyśmy
rady aż tyle osiągnąć. 

       SĄ PO PROSTU
         NA MEDAL!

          W "Zaczarowanym                
      świecie braci Grimm"

   2 czerwca, z okazji Dnia Dziecka,
wybraliśmy się do Brodnicy na
przedstawienie. Bardzo nam się
podobało, bo na scenie cały czas
trwała akcja i było też sporo
humoru. Zachwyciły nas też
dekoracje. Wiadomo, Narodowy
Teatr Edukacji - mają
klasę! Dziękujemy p. Oli
Piątkowskiej, opiekunce szkolnego
sklepiku, za pieniążki dzięki
którym pojechać mogli wszyscy
chętni. Red. Red.

Red.

Red.


