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MIKOŁAJKOWY WYJAZD WSZYSTKICH UCZNIÓW
DO KINA CINEMA CITY W ZIELONEJ GÓRZE

Mikołajki

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
Kto rozda prezenty, gdy Święty zamknięty?

Z okazji Bożego
Narodzenia pragniemy
złożyć Wszystkim naszym
czytelnikom,
najserdeczniejsze
życzenia wesołych,
zdrowych i spokojnych
Świąt. 
Niech świąteczny czas
pozwoli Wam
zregenerować siły,
wzmocnić rodzinne więzi i
radować się tym, co

przyniesie każdy dzień.
Życzymy, aby te Święta
były czasem spokoju,
wyciszenia, które choć na
chwilę pozwolą
zapomnieć o wszelkich
troskach dnia
codziennego.

         Redakcja Byczka :)
 

W ramach Mikołajek
uczniowie całej naszej
szkoły byli w  Cinema City
w Zielonej Górze. Wszyscy
przed wyjazdem otrzymali
od Pani Dyrektor Katarzyny
Wojtkowiak w prezencie
Mikołajkowe czapki. Klasy
I-III oglądały animację
filmową "Wielka Szóstka".
Opowieść o niezwykłej
przyjaźni pomiędzy
młodym geniuszem

Hiro a jego robotem,
Baymaxem. To jeden z
nielicznych filmów, który ze
względu na fantastyczne
efekty wizualne chciałoby
się zobaczyć jeszcze raz.
Natomiast uczniowie klas
IV- VI oglądali film pt.
"Uwolnić Mikołaja". Święty
Mikołaj spowodował
wypadek swoimi saniami i
jest poszukiwany przez
policję. 

Znajduje schronienie u
Toma i jego ojca – Steve'a,
który, nie chce pakować się
w kłopoty i trzyma się od
stróżów prawa z daleka.
Jednak kiedy Mikołaj trafi
za kratki, Tom zmusił tatę
do interwencji i wspólnie
uratują Święta. Film jest
zabawną komedią, pełną
ciekawych akcji i na pewno
wart uwagi w tum
przedświątecznym czasie.

Kl. Ib
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ŚWIATOWY DZIEŃ MISIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DOBRY HUMOR NA
KAŻDY DZIEŃ

Dwie muchy grają w piłkę nożną w filiżance 
-szykuj się bo niedługo gramy w pucharze :)

Gdy szkoła się pali gaś ją benzyną !

W życiu nie ma game over jest tylko next level      
 
         
         KAWAŁY ZE SZKOLNEJ KARTKI:
                              Nie było 20 w.

                           Gall Kadłubek
                         Wincenty Anonim
   Krzysztof Kolumb być Polakiem  I anglikiem ;)

Judyta Gazińska kl.II

Światowy Dzień Misia

ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA 2014 

20 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień
Rzucania Palenia. Tego dnia w naszej klasie
poznaliśmy wiewiórkę Wiki, dzięki której
nauczymy się radzić sobie w sytuacjach, w
których inne osoby palą przy nas papierosy.
Pierwsze zajęcia były bardzo ciekawe.
Rozmawialiśmy o zdrowiu, malowaliśmy portrety
wiewiórki, a w grupach zastanawialiśmy się, co
pozytywnie i negatywnie wpływa na nasze
zdrowie. Przekonaliśmy się, że "co dwie głowy, to
nie jedna". Z wiewiórką Wiki spotkamy się
jeszcze nie raz i mamy nadzieję, że będzie równie
ciekawie. 
                                                 Uczniowie kl. IIKl.II

I-miejsce w Konkursie

Świetlica Szkolna

Wiktoria Przybylska
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CARMEN TOKARZ - PRZEWODNICZĄCA SU „Mikołajki – 2014” w
Filharmonii Zielonogórskiej

Stało się już coroczną tradycją, że 25 uczniów
wzięło udział w imprezie integracyjnej w
Filharmonii Zielonogórskiej pod hasłem
"Mikołajki - 2014". Punktem kulminacyjnym był
Koncert, na którym pojawił się Mikołaj, który
prezentował instrumenty i zadawał dźwiękowe
zagadki. Dzieci rozpoznawały, czy dźwięki są
wysokie, czy niskie. Wszyscy mieli również
przyjemność uczestniczyć w przeglądzie
bajek, do których skomponowana została
muzyka. Dzieci miały okazję zanucić ulubione
melodie, do znanych utworów.
Podsumowaniem imprezy było wręczenie
paczek dla każdego ucznia. Każda placówka
otrzymała worek pełen słodyczy. Było wiele
radości i gromkie oklaski. W znakomitych
humorach wszyscy powrócili do szkoły.

KL. I-III

PO DRUGIE
ZDROWE ŚNIADANIE

Aby aktywnie
uczestniczyć w
codziennych zajęciach,
potrzebny jest poranny
zastrzyk energii. Takim
zastrzykiem jest
zdrowe śniadanie,
które dostarcza energii
niezbędnej do
rozruszania ciała 
i umysłu.
Klasa IIIa zgromadziła
potrzebne zdrowe
produkty spożywcze    
i przyrządziła pyszne  

i kolorowe kanapki.
Każdy uczeń według
własnego uznania
dekorował kanapki,
tworząc na nich
ciekawe obrazki.
Razem z klasami IIIb i
II wzięliśmy udział w
drugiej edycji
konkursu pt. "Po drugie
zdrowe śniadanie"
wygraliśmy
śniadaniówki dla
uczniów całej szkoły
:) 

               klasa IIIa

Przewodniczącą SU
w tym roku szkolnym
została Carmen
Tokarz. O jej wyborze
zdecydowała
większość uczniów.
Carmen chodzi do
piątej klasy. 
Wiki :Jaki jest Twój
ulubiony przedmiot w
szkole?
Carmen

: Lubię plastykę i
przyrodę. Uwielbiam
malować i rysować,
interesuje mnie świat
zwierząt, roślin i
prehistoria
Wiki :Co lubisz robić
w wolnym czasie?
Carmen: Lubię jeździ
ć na rolkach, rowerze,
oglądać filmy i

spotykać się z
koleżankami. Często
chodzę na spacery z
psem. A najbardziej
lubię się bawić z moją
młodszą siostrą.
Wiki:Za co lubisz
swoją szkołę?
Carmen:Za wiele
rzeczy. Za fajną
atmosferę, za super
koleżanki i kolegów.

Za ciekawe zajęcia
dodatkowe,
Wiki:Co SU planuje w
najbliższym czasie?
Carmen:Wiele
ciekawych akcji, min.
kiermasz świąteczny,
bal karnawałowy,
zbieramy karmę dla
zwierząt i in.

Kl.IIIa

Aneta, Julia, Robert

Przewodnicząca SU

ZDROWE ŚNIADANIE

Kacper

Klaudia, Julia, Martyna,

Carmen Tokarz
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CHOINKA

LISTA ZADAŃ
ŚWIĄTECZNYCH

I ETAP KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Od kilkunastu lat w
naszej szkole miesiąc
listopad to czas dla
wszystkich lubiących
poezję. To też
moment, w którym
odbywa się I etap
Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego.
Celem zasadniczym
konkursu

jest popularyzacja
utworów polskiej
literatury dziecięcej,
rozwijanie
zainteresowań
czytelniczych,
kształtowanie gustów
literackich oraz
rozwijanie u uczniów
zdolności
recytatorskich.

Przy ocenie występów
zgromadzone jury
brało pod uwagę:
- dobór repertuaru i
jego pamięciowe
opanowanie,
- interpretację utworu,
- ogólny wyraz
artystyczny.
Do konkursu
przystąpiło

11 uczniów z klas IV-
VI, którzy recytowali
wybrany utwór. 
Do II etapu
zakwalifikowali się, wg
kolejności
alfabetycznej:
Natalia Delicat,
Dominik Dłuski,
Dominik Gołemberski,
Marcelina

Jania, Agata
Szajkiewicz oraz
Robert Szydłowski.

Choinka proszę pana
jest chyba zaczarowana,

bo zaraz wszystko odmienia:
było szaro, a ona wchodzi do domu 

- zielona i spełnia marzenia.
Choinka – niby królewna

taka zielona i srebrna,
taka czerwona i złota.

       PASOWANIE 
       NA RYCERZA

KL.V

:)

Julia, Carmen

21 listopada bieżącego
roku w szkolnej auli
odbyła się nietypowa
uroczystość, a było to
pasowanie na rycerza.
Uczniowie klasy V
wcielili się w fikcyjne
postacie historyczne.
W trakcie pasowania
składali uroczystą
przysięgę wierności
swojemu panującemu
zwierzchnikowi.
Następnie osoba
dokonująca pasowania

lekko uderzała
młodzieńca dłonią lub
płaską stroną miecza
po ramieniu. Rycerzowi
towarzyszyło wiele
osób od pazia do
pięknych dam, które
całej ceremonii
nadawały odświętny
charakter. Była to
dobra lekcja historii,
mająca na celu
uzmysłowienie
uczniom, jak wyglądały
lata średniowieczne.

1. Wziąć kredyt bliskich w ramiona.
2. Dać prezenty swój czas w
prezencie.
3. Wysłać prezenty światu dobrą
energię.
4. Kupić jedzenie do szlachetnej
paczki.
5. Udekorować dom na zewnątrz
twarz uśmiechem.
6. Udekorować dom w środku serce
radośnie.

etap szkolny

PASOWANIE NA RYCERZA

KL.V

Olga, Wiktoria

konkurs recytatorski


