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Nasza gromadka

Nowe komputery

I wszystko działa

NOWY ROK SZKOLNY
     Pierwszego września spotkaliśmy się po wakacjach, aby
wraz z cała szkołą, wziąć udział w uroczystym rozpoczęciu
roku szkolnego 2014/2015. Powitała nas Pani Dyrektor mgr
Justyna Świdzicka, a koledzy z VI klasy przygotowali
program artystyczny.

    Wakacje były piękne i słoneczne, każdy ma dużo wrażeń
i wspomnień, którymi chce podzielić się z przyjaciółmi.
Wróciliśmy cali i zdrowi, ale niestety jest nas trochę mniej.
Nasza gromadka liczy już tylko 9 osób. 

     Cieszymy się z powrotu do szkoły ale też mamy trochę
obaw. To nasz ostatni rok w młodszych klasach. Będzie to z
pewnością rok bardzo wytężonej i samodzielnej pracy.
 Przecież nie można iść do czwartej klasy, jeśli się nie
będzie dobrze umiało wszystkiego z trzeciej!         

     Już jesteśmy ciekawi, jakie pomysły ma nasza pani, bo
zapowiedziała kilka niespodzianek. My też mamy trochę
swoich propozycji. Z pewnością czeka nas wiele imprez,
projektów, wycieczek, występów oraz  prezentacji dla
rodziców, na których pomoc liczymy. 

                                                     TRZECIOKLASIŚCI

NOWA PRACOWNIA
KOMPUTEROWA

    A oto pierwsza niespodzianka. Mamy w szkole nowiutką
pracownię komputerową. Byliśmy w niej już na pierwszych
zajęciach. No i oczywiście na samym początku -
REGULAMIN. Nie było to może najciekawsze, ale jednak
przyda nam się wiedza o tym, jak należy zachowywać się w
pracowni.
    Potem było już coraz ciekawiej. Najpierw pani pozwoliła
nam poszaleć w internecie. Każdy mógł odwiedzić lubiane
przez siebie strony, pokazać je kolegom i podzielić się
wrażeniami. 
    Potem już pracowaliśmy, ale co to za praca! Przecież
lekcja interaktywna przy komputerze to sama przyjemność.
Każdy mógł pracować we własnym tempie. Jeśli miał
problem, to komputer cierpliwie czekał na rozwiązanie. No i
nie stawia jedynek tylko bije brawo, gdy zrobimy wszystko
poprawnie. Poza tym za naszymi plecami zawsze była pani
i gdy ktoś miał kłopoty - pomagała. No nie tak, żeby zrobić
za nas ale jak zwykle: spójrz, pomyśl, sprawdź, spróbuj...
No i to działa. Okazuje się, że umiemy więcej niż nam się
wydaje. 
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Przygotowania Samo zdrowie

Podamy do stołu Nakrywamy

"Smacznego" od pani Dyrektor Pyszne...

Znikające kanapki W miłym towarzystwie Trzeba posprzątać

Apetyczne śniadanie
    Nasza szkoła bierze udział w programie
"Owoce i warzywa w szkole". To bardzo smaczny
program, bo dzięki niemu dostajemy smacznie i
zdrowe przekąski. Są już umyte i estetycznie
zapakowane. Tylko jeść!

    Braliśmy udział we wspólnym śniadaniu klas
"0" - III. Ale nie było tak ławo! Sami musieliśmy je
przygotować. Każdy przyniósł coś, co lubi. Były
więc różnorodne sery i wędliny ale królowały
przede wszystkim warzywa i owoce: sałata,
pomidory, ogórki świeże i kiszone, kolorowe
papryki, rzodkiewki, szczypiorek, banany,
winogrona i inne pyszności.

    Podzieliliśmy się na trzy grupy i każda dostała
duży talerz do zapełnienia. Wszystkie produkty
rozłożyliśmy na tacach, a potem każdy
komponował wielobarwne kanapki według
własnych pomysłów i układał je na talerzach.
Oczywiście nie zapomnieliśmy o umyciu rąk. Z
naszą panią, by się to nie udało.
    Kiedy wszystko było gotowe, zabraliśmy nasze
talerze z kanapkami do zerówki, gdyż tam
zaproszono nas do wspólnego stołu.
Samodzielnie nakryliśmy stoły.                  
Przedszkolaki, jako dobrzy gospodarze
poczęstowali nas świeżymi, pięknie poukładanymi
owocami. Chyba widzieliśmy tam rękę pani Zosi,
która opiekuje się zerówką.
     Odwiedziła nas pani Dyrektor i wszystkim
życzyła smacznego. Nie trzeba było nas
namawiać do jedzenia, bo na widok kolorowych
specjałów ślinka sama napływała do ust. 
    Ale nam smakowało. Spałaszowaliśmy
wszystko do ostatniego okruszka. Nawet niejadki
skubały to i owo. Oczywiście te z zerówki, bo u
nas , poza Dominikiem, nikt nie narzeka na brak
apetytu. Ale nawet on nie wytrzymał i skusił się na
niektóre smakołyki.  
    Musimy porozmawiać z panią, aby takie
wspólne śniadania robić częściej w naszej klasie,
bo bardzo nam się podobało, a w towarzystwie
wszystko lepiej smakuje. Mniam, mniam! 
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PRAWDZIWI REPORTERZY

  Druga niespodzianka... 

    Teraz już nikt nam nie powie, że tylko bawimy
się w gazetę. Mamy prawdziwe legitymacje
prasowe! Pani rozdała nam je tuż po rozpoczęciu
roku szkolnego. Na każdej jest zdjęcia oraz imię i
nazwisko reportera. Będziemy mogli ich używać
gromadząc materiały do "Szkolnego Chochlika".
Oczywiście natychmiast pochwaliliśmy się
rodzicom i z przyjemnością zrobiliśmy sobie
historyczne zdjęcie.

Album "Krajobrazy
Polski"

   W trzeciej klasie sporo będziemy pracować z
mapą. Mamy też jeszcze w pamięci obrazy
miejsc w Polsce, które odwiedziliśmy podczas
wakacji. Postanowiliśmy uporządkować tę wiedzę
i zrobić album.
   Najpierw przedyskutowaliśmy temat i
obejrzeliśmy mnóstwo różnorodnych zdjęć.
Potem ustaliliśmy miejsce krajobrazów na mapie
Polski. Później każdy malował, najlepiej jak umiał,
wybrany przez siebie krajobraz. Każda ilustracja
została podpisana, okładka pokolorowana, a pani
przygotowała pierwszą stronę. Trochę czasu
zajęło nam porządkowanie prac i układanie ich w
logicznej kolejności, ale daliśmy radę. Ostatnią
czynnością było złączenie wszystkiego w całość.
Krajobrazy Polski nie mają już przed nami
tajemnic, a w razie czego zawsze możemy
zajrzeć do naszego albumu.

My, reporterzy

Malujemy

PrezentujemyOpisujemy

Porządkujemy

Wisła już nie płynie pod górę...
   No właśnie, mieliśmy kłopot z Wisłą, bo
przecież woda nie płynie pod górę. Jednak, gdy
się spojrzy na mapę Polski, to wyraźnie widać że
płynie z dołu mapy na górę. Ale wszystko się
wyjaśniło, kiedy każdy z nas zrobił własną mapę
plastyczną z masy solnej.
    Pani przygotowała dla każdego mapę
konturową, a my z rodzicami zrobiliśmy w domu
masę solną.Tam, gdzie są niziny kładliśmy
cienką warstwę, na wyżynach nieco grubszą, a
najgrubszą w górach. Dla Wisły każdy zrobił
wgłębienie. Żeby mapa była bardziej czytelna
pomalowaliśmy ją odpowiednimi kolorami.
    No i teraz dokładnie widać, że woda nie płynie
pod górkę ale wypływa z gór, potem teren się
obniża i tak aż do samego Morza Bałtyckiego, do
którego Wisła wpada. 
A wiecie, jaki był nasz największy sukces?
Zrobiliśmy te mapy tak, że w klasie było
czyściutko!Mapa Roksany Nasze dzieła
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POŻEGNANIE LATA,
POWITANIE JESIENI

     Pierwszego dnia kalendarzowej jesieni klasa
druga zaprosiła nas na sympatyczną imprezę.      
   Najpierw Lato przekazało berło Jesieni. W
rolach pór roku wystąpiły koleżanki z klasy
drugiej.Potem ich pani poczęstowała wszystkich
własnoręcznie upieczonym pysznym jesiennym
ciastem. 

     Największą atrakcją było jednak wspólne
malowanie przez każdą klasę jesiennego drzewa
na wielkim arkuszu papieru. Jesień chyba była
zadowolona, że takie piękne, kolorowe drzewa
wyrosły w naszej szkole. Nie zabrakło też
jesiennych piosenek. Wszyscy świetnie się bawili,
chociaż szkoda nam lata. 

Lato i Jesień

Jesienne ciasto

Malujemy

Nasze drzewo

Oskar i Adaś kombinują Dziewczyny też są pomysłowe

                             GEOPLANY

   Wiecie czym jest geoplan? To taka tabliczka z
kołeczkami, na której za pomocą kolorowych
gumek recepturek można układać, a raczej
"zahaczać", różne kształty. 
     Zaczęliśmy skromnie od kwadratów i
prostokątów i trójkątów. Potem zaczęły się
pojawiać najrozmaitsze figury. Liczyliśmy ich boki
i kąty, porównywaliśmy kształty. Każdy starał się
wyczarować coś ciekawego. 
    Najpiękniejsze były gwiazdy zrobione z wielu
nakładających się na siebie gumek.
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