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      Kurczaki, kurczęta...

"Między nami kurczakami - 
czyli skąd się wzięły pisanki?"

Klasa IIc zaprasza 
na przedstawienie

Pewnego dnia grupka małych kurcząt postanawia zbadać, jak
powstają pisanki i dlaczego są tak ważne w czasie Świąt
Wielkanocnych.
Jakie pisanki mają kolory?
Czy są gładkie, czy we wzory?
Jak jajko z wydmuszki znika?
Kto je wkłada do koszyka?
Co to Wielkanocne Święta?
Czy babcia Glizdołapka to wszystko pamięta? ...
Na te i inne pytania próbują odpowiedzieć Kurczęta z 2c.

Jajo -  to symbol odrodzenia i nowego
życia. Nic dziwnego, że na stale wpisało
się w symbolikę Wielkanocy. Dzielenie się
jajkiem to zwyczaj, który miał zapewnić
pomyślność wszystkim domownikom. 

Pisanki miały odpędzać złe uroki, dlatego
nie mogło ich zabraknąć na świątecznym
stole.

Kurczak - ściśle powiązany z symboliką
jajka. Żółty kolor kojarzy się ze słońcem,
symbolizuje wieczność i odrodzenie.
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  Klasa 1a bierze  udział w projekcie ogólnopolskim
„Zdrowo jem, więcej wiem”. W marcu, realizowali
zajęcia na temat roli i znaczenia  wody w organizmie
człowieka. Poza ciekawą lekcją i teatrzykiem
owocowo-warzywnym, przygotowali informacje dla
wszystkich naszych uczniów. Społeczność szkolna
miała możliwość zapoznania się z hasłami
przewodnimi projektu oraz obejrzenia wykonanych
przez maluchów WODOLUBKÓW. Pierwszoklasiści
częstowali  swoje koleżanki i kolegów wodą mineralną i
zachęcali  do jej spożywania na co dzień. Akcja
cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, zarówno
wśród młodszych jak i starszych uczniów.
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W marcu odbyły się w naszej
szkole pilotażowe  zajęcia
naukowe, które przeprowadziła
przedstawicielka firmy IScience.
Nasi uczniowie dowiedzieli się
czym jest chmura, jak powstaje.
Każdy mógł dotknąć chmury. Było
mnóstwo pytań i emocji. Zajęcia
będą kontynuowane dla chętnych
(zdjęcie z prawej).
30 marca odwiedził nas objazdowy
Teatr Lalek "Pinoki" ze spektaklem
kukiełkowy "Kłamstwa Kozy"
(zdjęcie z lewej)

                     Co się dzieje w szóstce?
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W pierwszy dzień wiosny
Natalka wspomina zimę

Lubię zimę
Szybko, szybko małe smyczki
Czas założyć rękawiczki.
Wtedy mróz i śnieg nam   
                              niestraszne
Czas wyruszyć w śnieżne harce!
Czas wyruszyć w śnieżne bitwy
i bałwana trzeba lepić.
O, szybko, szybko!
A teraz lecę już na ganek
bo mama mnie woła do jedzenia 
                                      kanapek.

Natalia Myczka kl. 2c
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               Jak spędziliśmy 21 marca?
Pierwszego dnia wiosny "sadziliśmy kwiatki". Jak
widać na zdjęciach, kwiatki były z bibuły. Pogoda nie
sprzyjała wyjściom na zewnątrz, więc zamiast szukać
wiosny, zrobiliśmy ją sami. Było dowcipnie i wesoło.
Pomagała nam pani dyrektor, która też czeka na
wiosnę.

 W wiosenny nastroju
       
       Pierwszy raz!
W środę, dnia 29 marca 2017r. w naszej szkole odbył
się I Szkolny Konkurs Piosenki. Celem konkursu była
prezentacja umiejętności artystycznych młodych
wykonawców oraz popularyzacja śpiewania wśród
dzieci i młodzieży. Każdy uczestnik konkursu
przedstawił jedną piosenkę w języku polskim z
własnym podkładem muzycznym. Uczestnicy byli
oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III  i
IV-VI.
Po wstępnych eliminacjach do konkursu
zakwalifikowało się 19 dzieci (po 9 dzieci w każdej
kategorii wiekowej).

Wyniki konkursu:
W  kategorii klas młodszych I miejsce zdobyła Julia
Dziubińska z klasy 3c, II miejsce Kornelia Misiak z
klasy 2b i Aleksandra Olszlegier  z klasy 3a, III
miejsce Aleksandra Chojnicka z klasy 2c.
W II kategorii nagrodę Grand Prix otrzymała Oliwia
Maciejewska  z klasy 6s, I miejsce Weronika
Smolińska z klasy 6b i Amelia Chełkowska z klasy
6c, II miejsce Jakub Pisiak z klasy 5b.
Gratulujemy!!!

Stopka redakcyjna
Stanisław Adamczak
Dawid Brzozowski
Jakub Chmurzyński
Natalia Chojnacka
Julia Dziubińska
Barbara Jezierska
Alicja Karpińska
Krystyna Kubera
Maciej Mordzak
Gabriel Przemyłski
Aleksander Staroń
Jakub Supiński
Piotr Wojciechowski
Przemysław Zieliński
opiekun – Bożena Bońkowska
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    Kwieciste Gwiazdy ponownie w naszej szkole

W ubiegłym roku zachwycił nas
Teatr Tańca z Ukrainy "Kwieciste
Gwiazdy". Mieliśmy przyjemność
podziwiać ich po raz drugi 6
kwietnia. Grupę taneczną tworzą
wychowankowie Rodzinnego Domu
Dziecka z miejscowości Kiwercy
na Wołyniu. Układy taneczne
zespołu obejmują tańce ludowe,
balet klasyczny, tańce
współczesne i towarzyskie.
Gościom zaprezentował się nasz
szkolny zespół "Odlot" z nadzieją,
że kiedyś wspólnie zatańczą. .
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