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                   BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU    

Boże Narodzenie to
najwspanialszy dla
wszystkich czas. Czas,
kiedy jesteśmy dla siebie
dobrzy, życzliwi i radośni.
W szkole z utęsknieniem
czekamy na tę chwilę,
ponieważ miło jest chodzić
po świątecznie
przystrojonych korytarzach
i myśleć o feriach
świątecznych. W naszej
szkole czujemy ten

czas już od 6 grudnia, kiedy
to przychodzi Św. Mikołaj i
rozdaje prezenty. Potem
strojenie klas, korytarzy też
wprawia nas w radosny
nastrój. Na koniec wspólna
Wigilia. Zaczyna się apelem
na sali gimnastycznej.
Wtedy też harcerze
przekazują każdej klasie
betlejemskie światełko
pokoju. Z tym światełkiem
przechodzimy do naszych

klas, gdzie razem z
wychowawcą zjadamy
symboliczną wigilię. Dania
przygotowują nasi rodzice.
Mamy pierogi, gołąbki,
barszcz i ciasto. Potem
kolędujemy. Odwiedzamy
inne klasy i składamy sobie
życzenia. W tak
świątecznym nastroju
rozchodzimy się do
domów.

  Święta Bożego Narodzenia , czas pokoju, pojednania i radości.

światełko

Ze świętami Bożego
Narodzenia kojarzy mi się
zawsze książka, którą
dostałam na gwiazdkę i do
której powracam zawsze w
tym czasie. To " Opowieść
wigilijna" K.Dickensa.
Historia pewnego
zatwardziałego człowieka,
który nie lubił świąt i który
nie chciał przyjąć do siebie
dobra. W wigilię nawiedziły
go duchy: przeszłości,

teraźniejszości i
przyszłości.Ukazały mu
jego samego , jaki był, jest i
co z nim się stanie, gdy nie
zmieni swego
postępowania. Cudowna
opowieść o ludzkim życiu.
Zachęcam do przeczytania.

                           Z.S 

J.Kłodowska
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      CYRK "SZOK" W SZKOLE W DYDNI

Akademia politechniki
dziecięcej w szkole !

13.01.2015 do naszej
szkoły zawitał cyrk
''Szok''. 
Przedstawienie odbyło
się na sali
gimnastycznej naszej
szkoły . W cyrku
występowało dwóch
mężczyzn.Program,który
zaprezentowali był
różnorodny.

Na powitanie wystąpił
klown , który
rozśmieszył widownię
prosząc ją do tańca, a
potem tworząc krowę
z dwóch naszych
uczniów. Pokazywali  
m.in. żonglerkę
piłeczkami, piłkami do
koszykówki,
kręglami.Następnie

pokazywał jazdę na
monocyklu,większym
i mniejszym.Niektórzy
uczniowie próbowali
jeździć na tym
mniejszym,ale
śmiechu dużo było
wtedy,gdy pan wybrał
gimnazjalistów do
jazdy na
miniaturowym

rowerku.Duże
wrażenie na widowni
zrobił pyton tygrysi.

Cyrk

Zajęcia akademickie
rozpoczęły się
zabawnym powitaniem
poprzez tupanie.Na
zajęciach
warsztatowych 
uczyliśmy się chemii i
lotnictwa.W każdej sali
zorganizowano osobne
warsztaty.W klasach
były przygotowane
składniki potrzebne do
robienia
eksperymentów.
Klasy 6 robiły

żelki przy pomocy
pani  chemik. Można
było też obserwować
różne reakcje
chemiczne.Na sali
gimnastycznej były
pokazy modeli
samolotów i uczestnicy
mogli także spróbować
posterować tymi
maszynami. Młodsi
koledzy mieli okazję,
aby własnoręcznie
zrobić model małego
samolotu.

2 marca uczniowie
naszej szkoły
uczestniczyli w apelu
dotyczącym Dnia
Bezpiecznego
Internetu.Apel
przygotowała
p.Elżbieta-Kopija
Piskorowska oraz
p.Janusz Adamski
wraz z uczniami klasy
V.Apel poświęcony był
zasadom, które
powinien przestrzegać
każdy internauta.
Szczególnie ważne są:
przestrzeganie

praw autorskich,
wykorzystywanie
materiałów na licencji
CC, bezpieczeństwo w
sieci. Uczniowie mówili
też o rozważnym
nawiązywaniu
kontaktów
internetowych. Na
koniec oglądnęliśmy
film, który poruszał
wyżej wymienione
problemy.

                      K.K

Akademia

Lotnictwo lotnictwo

  Dzieci Kwiaty-    
 Hippisi

Ruch Hippisowski jest
to subkultura, która
powstała na przełomie
lat 60. i 70. . Jednak
panować zaczęła
dopiero w połowie lat
70.W Polsce pojawiła
się w 1967 roku, gdy to
w tygodniku"Forum"
pojawiły się przedruki
dotyczące nowego
nurtu
ideologistycznego. To
właśnie z tej subkultury
wywodzi się znana
nam dobrze

Wielka Orkiestra
Świątecznej
Pomocy.Jednym z
poglądów hippisa jest
to, że są oni
wegetarianami,
ponieważ "Nie można
zabijać
przyjaciół". Hippisi jako
jedna z nielicznych
subkultur, w swoim
ubiorze ma długie
włosy, bose stopy i
swoisty strój. Plus do
tego bandanki na
głowie. Kobiety i
mężczyźni chodzili w
długich włosach. Co do
mężczyzn musieli
mieć brodę.

ZW

J.Kłodowska

J.Kłodowska J.Kłodowska
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        E-portfolio           E-nauczanie

Walentynki to czas,
kiedy możemy bez
wstydu powiedzieć
naszym koleżankom i
kolegom, że ich bardzo
lubimy. W naszej

szkole 14 lutego
działała poczta
walentynkowa. Ale było
fajnie!

                                    Z ŻYCIA SZKOŁY

Czy lubicie dyskoteki? Tańczyć, bawić
się, szaleć na parkiecie. Przecież każdy
młody człowiek nie jest obojętny na
rytmy muzyki, które wprawiają same
nogi w ruch. My uwielbiamy nasze
szkolne dyskoteki.

W karnawale same
bale. Bawią się dorośli i
dzieci. My także mamy
możliwość poszaleć.
Najpierw przystrajamy
karnawałowo salę
gimnastyczną,
przygotowujemy sprzęt
grający i zestaw
muzyki, do której
będziemy się bawić.
Potem przychodzimy
wystrojeni i
zaczynamy.
Tańczymy solo, w
parach i w grupach.
Uczestniczymy też w
różnego rodzaju
zabawach. Staramy się
ten czas miło spędzić.

Czasem udaje nam się
zaprosić do wspólnej
zabawy na parkiecie
nauczycieli. Im też
należy się przecież
chwila odprężenia po
trudach codziennej
pracy z nami. Musimy
przyznać, że niektórzy
nauczyciele doskonale
się bawią ze swoimi
uczniami i to nas
cieszy ogromnie.

                         D.K

dyskoteka

walentynki

W naszej szkole
nauczyciele i uczniowie
uczestniczyli w
programie " Szkoła z
klasą 2.0"  i
uzyskaliśmy tytuł
Szkoły Eksperckiej.
Ponieważ tytuł
zobowiązuje, więc
postanowiliśmy, że
nadal będziemy
organizowali Szkolny
Fesiwal Nauki, na
którym pokażemy, w
jaki sposób
wykorzystywać TIK w
realizacji projektów
edukacyjnych.

Nasza szkoła jest
bardzo dobrze
wyposażona w sprzęt
multimedialny.
Wszyscy nauczyciele
wykorzystują TIK w
nauczaniu, dlatego
nasze lekcje to
przyjemność. Chętnie
też odrabiamy zadania
domowe, które
możemy przesyłać
nauczycielom online.
Online otrzymujemy
też informację zwrotną
do naszych prac.

                  G.B

W tym roku szkolnym
uczestniczymy także
w programie E -
portfolio uczniowskie.
Wykonujemy szereg
zadań zaplanowanych
przez naszych
nauczycieli, a dowody
na to, że się uczymy i
korzystamy z TIK
umieszczamy na
naszym blogu. Właśnie
ten blog jest naszym e-
portfolio. Już
umieściliśmy
sprawozdanie z
obejrzanej prezentacji
prezi na

temat tworzenia e-
portfolio i czekamy na
następne polecenia.
Będą one dotyczyły
projektu uczniowskiego
o Świętej Królowej
Jadwidze - patronce
naszej szkoły. Już
gromadzimy materiały
do prezentacji o
Królowej, będziemy
uczestniczyli w
konkursie wiedzy i
pojedziemy na
wycieczkę do
Krakowa.

                 D.K

          ŻARTY

- Tato,już nigdy więcej
nie pójdę z tobą na
sanki! 
- Nie gadaj tyle synu
tylko ciągnij!

komp

       ŻARTY

 Co pisze na grobie
 maniaka
 komputetowego? 
 - GAME OVER

J.Kłodowska

J.Kłodowska

google

http://kawaly.tja.pl/dowcip,tato-juz-nigdy-wiecej-nie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,co-pisze-na-grobie-maniaka.html
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występ

Mikołajki

j.Kłodowska

J.Kłodowska


