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Dzień 17 października 2014r. to ważna data w życiu
naszej szkoły, a szczególnie uczniów klasy pierwszej,
którzy zdali swój pierwszy szkolny egzamin i zostali
pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Chełmcach. Uroczystość rozpoczęli swoim
występem artystycznym uczniowie z klasy drugiej,
którzy przywitali oficjalnie pierwszaków. Następnie
pierwszoklasiści wspierani przez ,,wybrańców
starszyzny uczniowskiej" zaprezentowali  program
artystyczny, w czasie którego przeszli swój pierwszy w
życiu egzamin - ,,egzamin na ucznia". Wszyscy zdali
go celująco. Kulminacyjnym punktem było ślubowanie
na sztandar szkoły. Po ślubowaniu pani dyrektor
wielkim ołówkiem pasowała pierwszaków na uczniów, a
wychowawczyni, p. Małgorzata Zawicka, wręczyła im
pamiątkowe dyplomy. Po  ślubowaniu kl. I wystąpili
koledzy i koleżanki z klasy III, prezentując program
artystyczny  związany z oszczędzaniem w SKO.
Uroczystość zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami i
słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez
rodziców.
Kochane Pierwszaki, oby czas, który jest przed Wami,
był nie tylko wypełniony pracą, ale także radością
i rozrywką. 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w październiku odbyły się otrzęsiny klasy IV. 
Uroczystość została przygotowana przez kl. V wraz z wychowawczynią, p. Moniką
Zawadzką. Głównym celem spotkania było przyjęcie uczniów kl. IV do grona
starszaków, ich wzajemne poznanie się i integracja. Klasa V przygotowała różne
ciekawe konkurencje dla swoich młodszych kolegów i koleżanek. Najpierw
czwartoklasiści odpowiadali na pytania dotyczące wychowawcy, następnie czekał na
nich soczek cytrynowy, a potem zatańczyli bardzo wesoły taniec. W myśl zasady „Żyję
i odżywiam się zdrowo” uczniowie musieli zjeść zawieszone na nitce jabłko –
oczywiście bez użycia rąk. W kolejnej z zabaw grupa dziewcząt i chłopców miała za
zadanie narysować swojego wychowawcę, a na pocieszenie należało zjeść
przesłodkiego murzynka z zawiązanymi oczami. Po minach uczniów wyraźnie widać
było, że byli zadowoleni i bardzo rozbawieni. Nieważne jednak było zwycięstwo; liczyła
się dobra zabawa, zaangażowanie i duch walki. Podsumowując można stwierdzić, iż
uczniowie kl. IV udowodnili, że są zgraną grupą.

W ogniu pytań

Pasowanie

Pierwszy występ pierwszaków

     O ważnych dla ucznia dniach 
                                           słów kilka...
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CUDAKI
KARTOFLAKI

Pomarańczowy dzień
Kolorowe dni na stałe wpisały się w kalendarz  imprez w  oddziale
przedszkolnym. W październiku  dominował kolor pomarańczowy.
Towarzyszyły mu jak zawsze pomarańczowy wystrój sal i pomarańczowe
stroje dzieci. Podczas wspaniałej, kolorowej zabawy  przedszkolaki
dowiedziały się  m.in. o wartościach odżywczych pomarańczowych warzyw i
owoców, gdyż  samodzielnie przygotowały  surówkę z marchewki oraz
marchewkowo-pomarańczowe szaszłyki. Na deser dzieci degustowały
marchewkowe ciasto,  popijając je marchewkowym sokiem.  Taka uczta
zachęciła  do jedzenia nawet największych  niejadków.

Marchewkowo

...

Tak widzą nauczycieli uczniowie ;)

Tegoroczne Święto Pieczonego Ziemniaka przebiegało w nieco innych okolicznościach niż zwykle.
Otóż uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami pojechali do Kruszwicy i dzięki uprzejmości
pracowników PTTK mogli wejść na Mysią Wieżę i stamtąd podziwiać przepiękny jesienny krajobraz.
Następnie przyszedł czas na zabawę z ziemniakami. Były rzuty ziemniakiem do celu, bieg z
ziemniakiem na łyżce, skoki w workach…… Każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Konkurencje
wywołały wiele radości i uśmiechów na twarzach wszystkich uczestników wycieczki. Po sportowych
emocjach przyszedł czas na relaks przy ognisku, w którym dzieci piekły pyszne kiełbaski. Oczywiście
nie mogło też zabraknąć konkursu plastycznego „Cudaki – Kartoflaki” .Pomysłowości i kreatywności w
pomysłach dzieci nie zabrakło - były ziemniaczane jeże, kaczki, ufoludki, koniki, lalki, gąsienice……
…wszystkie prace trafiły na wystawę i zdobiły szkolny korytarz.

                                   Dzień Edukacji Narodowej
Tegoroczne spotkanie uczniów i nauczycieli z okazji DEN w naszej szkole odbyło się dn. 13
października. Przygotowali je członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz ze swoim opiekunem, p.
Joanną Polanek. Uroczystość poprowadzili Dominika Jędraszczak i Michał Gołębiewski, którzy
wcielili się w konferansjerów, przyznać trzeba, że z zadaniem tym poradzili sobie niczym
profesjonaliści.Nie zabrakło recytacji, zabawnych scenek z życia szkoły, życzeń i wykonanych
przez uczniów laurek.

Występ SU
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Praca kl. I

Klasa I

klasa III

Kl. IV

Prace uczniów

A za oknem jesień...
Październikowa konkurencja w rywalizacji o tytuł Superklasy 2014/2015  już rozstrzygnięta!
Przypominamy, że polegała na przygotowaniu dowolną techniką pejzażu jesiennego z wykorzystaniem
darów jesieni: żołędzi, kasztanów, korali jarzębiny, kwiatów, liści... Efekty pracy uczniów okazały się
imponujące. Oto galeria zdjęć prezentujących zespoły klasowe z ich pejzażami oraz wystawę prac
uczniów.

Kolejna konkurencja, również z jesienią w tle,
choć tym razem literacka, już rozpoczęta.
Życzymy wszystkim uczestnikom zmagań
turniejowych inwencji twórczej i bogatej wyobraźni
podczas tworzenia opowiadań. Uruchomcie
najskrytsze jej pokłady, a na pewno Wasze teksty
zaskoczą jurorów. Powodzenia!

ŚNIADANIE DAJE MOC...
„Do szkoły wychodzę po śniadaniu i z drugim śniadaniem”- takie motto przyświeca programowi
promującemu zasady zdrowego odżywiania. Nasza szkoła, dbając o prawidłowy rozwój swoich
uczniów, po raz kolejny włączyła się do realizacji programu „Śniadanie daje moc”. W związku z
tym 12 listopada obchodziliśmy Dzień Zdrowego Śniadania. Uczniowie klas I-III przygotowywali w
swoich salach pyszne i zdrowe śniadanie, bogate w warzywa, owoce, produkty mleczne i
zbożowe. Ponadto dzieci omówiły ze swoimi wychowawcami, w jaki sposób powinien być
skomponowany posiłek, a także, jakie zalety płyną ze zdrowego odżywiania. W tym dniu dzieci
wykazały się nie tylko znajomością zasad zdrowego odżywiania, ale także zdolnościami
kulinarnymi. Spod rąk małych kucharzy wychodziły smakowite arcydzieła. Dzieci wykazały się
kreatywnością i pomysłowością w wykonaniu zdrowych kanapek. Były wśród nich kanapki
…..sowy, krowy, muchomorki, lody, telefon komórkowy i wiele innych  kompozycji. Ciekawe,
jakimi pomysłami zaskoczą nas w przyszłym roku .

Niezwykłe kanapki
Mniam, mniam...
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                        Śpieszmy się kochać ludzi
                        tak szybko odchodzą….
W przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych
uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami
udali się na pobliski cmentarz, aby w ciszy
jesiennego dnia pomyśleć o tych, którzy odeszli…
Na pamiątkowym nagrobku bohaterów I i II wojny
światowej złożyli kwiaty i zapalili „światełka
pamięci”. Wędrując cmentarnymi alejkami dotarli
do grobu kolegi - Kacperka, który odszedł tak
cicho i bez pożegnania, jak ten co nie chce swym
odejściem smucić, jak ten co wierzy w chwili
rozstania, że niebawem… wróci . Później
zatrzymywali się przy mogiłach pracowników
szkoły i oddziału przedszkolnego, wspominając
tych, co odeszli tak nagle, że ani uwierzyć, ani
się pogodzić… Kończąc tę niezwykłą podróż
powtarzali sobie, że kochamy wciąż za mało i
stale za późno…
Dziękujemy Pani Karolinie Gołębiewskiej za
nieodpłatne przekazanie kwiatów na groby.

 Z okazji zbliżającego się dnia 1 listopada i
obchodzonej wówczas Uroczystości Wszystkich
Świętych dnia 30 listopada w naszej szkole
uczniowie przedstawili krótką scenkę
przybliżającą postacie świętych: św. Katarzynę
Aleksandryjską, św. Wojciech oraz św.
Mateusza. Wybór nie był przypadkowy, bowiem
owi  święci patronują parafiom, w których
mieszkają uczniowie naszej szkoły. W rolę
dziennikarza usiłującego dostać się do Nieba, by
przeprowadzić wywiad ze świętymi wcieliła się
Alicja Szczypińska, a po Niebie oprowadzał ją św.
Piotr, czyli Krzysztof Kupidura, który posiada nie
tylko talent muzyczny, ale i aktorski. W
poszczególnych scenach mogliśmy zobaczyć
jeszcze: Kingę Kubiak w roli Anioła Gabriela,
Dominikę Płatała w roli św. Katarzyny, Kacpra
Blocha w roli św. Wojciecha, Mateusza Pogorzały
w roli św. Mateusza Ewangelisty. Scenki
przeplatane były wierszami o świętych, które
czytały: Zuzanna Piotrowska, Zuzanna
Wiśniewska oraz Aleksandra Nowak oraz
piosenkami z repertuaru Magdy Anioł i Arki
Noego.
W tradycji polskiej dzień 2 listopada jest Dniem
Zadusznym, w którym wspominamy naszych
bliskich zmarłych. Druga część przedstawienia
poświęcona była wspomnieniom tych, którzy
odeszli. W chwilę zadumy wprowadziły nas
wiersze recytowane przez uczniów: Julię
Włodarską, Aleksandrę Nowak, Justynę
Konieczną, Martynę Mrówczyńską, Alicję
Szczypińską i Krzysztofa Kupidurę. Całość
prowadziła uczennica klasy VI Nikola
Słomczewska. Hasłem przewodnim
przedstawienia był fragment wiersza Edwarda
Stachury "Wędrówką życie jest człowieka".

Odwiedzamy groby tych, którzy odeszli
...

...

......

POMOGLIŚMY ZWIERZĘTOM... I SPOTKAŁA NAS NIESPODZIANKA
Pewnego dnia pani dyrektor poprosiła Dominikę Jędraszczak - przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego, aby obeszła wszystkie klasy i ogłosiła zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt z Koła
Łowieckiego nr 53 w Kruszwicy. Na drugi dzień pojawił się plakat dotyczący zbiórki. Wszyscy
niespodziewanie wręcz zaangażowali się w akcję. Po kilku dniach kosze przeznaczone na kasztany i
żołędzie wypełniły się po brzegi. Dwa tygodnie po skończeniu zbiórki naszą szkołę odwiedzili
niespodziewani goście – przyszli do nas panowie z Koła Łowieckiego i podarowali nam upominki, m. in.
gry planszowe, piłki do siatkówki – na pewno je wykorzystamy podczas zajęć, dziękujemy. 

Niespodzianka

...
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