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Przyłącz się i przynieś karmę i
koce dla zwierząt ze schroniska.
One też czekają na Mikołaja!

      Ty też zostań      
        Mikołajem!

.

W tym numerze:

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień Pluszowego Misia

Andrzejki           Mikołajki

Konkursy, w których wzięliśmy udział

Płocczanie z pasją

Widowisko o Bożym Narodzeniu to jasełka. Nazwa ich wywodzi
się od staropolskiego słowa "jasło" oznaczającego "żłób". W
naszej szkole przygotowują je w tym roku dzieci z kl. 5s, 6b i 7s.
Będziecie mieć okazję zobaczyć w przedstawieniu pt. "Pozwólmy
Bogu działać w nas": Amelię Bielak, Ninę Denst, Lenę Denst,
Michalinę Lachowicz, Wiktorię Lewandowską, Kubę
Szczecińskiego, Anastazję Mordzińską i Kubę Wojciechowskiego.
Nie zabraknie też chóru,  zespołu "Odlot" i laureatów konkursu
"Cicha noc". Zapraszamy do obejrzenia: w środę kl. I-IV, a w
czwartek kl. V-VII.     

   Świąt białych, skrzypiących śniegiem pod butami,
            prezentów bez liku i choinki do sufitu!

.
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 11 listopada - Święto Niepodległości

10 listopada zorganizowaliśmy akademię
poświęconą 99 rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.Naszą uroczystość
rozpoczęliśmy od zapalenia pamiątkowej
świecy, którą otrzymaliśmy od naszego
Patrona - Druha Wacława Milke. Potem
przenieśliśmy się w czasie, powróciliśmy do I
i II wojny światowej. Wspominaliśmy czasy
niewoli oraz powojennej walki o wolność i
niezależność. Mówiliśmy o poświęceniu i
trudnym losie Żołnierzy
Niezłomnych. Uczestnicy akademii mogli
zobaczyć prezentację poświęconą
żołnierzom podziemia
niepodległościowego. Recytacje uczniów
wzbogacił podkład muzyczny i śpiew
szkolnego chóru, który zaprezentował
najpiękniejsze pieśni patriotyczne.Nasze
spotkanie zakończyła niezwykła lekcja
historii – wspomnienia naszych gości – Pani
Zofii Cierpikowskiej – Maj – Prezesa Związku
Inwalidów Wojennych oraz Pana Edwarda
Jankowskiego- Przewodniczącego
Porozumienia Organizacji Kombatanckich w
Płocku, Prezesa Koła Miejskiego Związku
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych. Uczniowie ze wzruszeniem i przejęciem

słuchali wojennych opowieści. W
podziękowaniu podarowali naszym gościom
piękne kartki i listy, w których wyrazili swój
szacunek i wdzięczność za poświęcenie i
odwagę w walce o niepodległość. Było to
ważne wydarzenie w historii naszej szkoły.
Kombatanci zasłużyli na naszą pamięć.
Kartki i listy były naszym hołdem złożonym
wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę.
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W dniach 20-27.11.2017 r., z okazji Dnia
Pluszowego Misia w szkolnej bibliotece
odbywały się zajęcia czytelniczo-
edukacyjne pt: "Miś- bohater bajek".
W zajęciach wzięły udział klasy: Ia, Ib, IIa, IIb
oraz IIId.

Uczniowie zostali zapoznani z historią
powstania Pluszowego Misia, aktywnie
rozwiązywali zagadki i quizy związane z
bajkami oraz występującymi w nich misiami.
Wysłuchali też opowiadania Marii
Kownackiej "Stary, zielony miś". Na
zakończenie zajęć wszyscy uczniowie, na
podstawie czytanego wiersza bawili się w
trakcie rysowania postaci misia.

                       DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
                        W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
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                    Tradycji stało się zadość

.

.

.

                         Andrzejki

30 listopada odbyły się szkolne andrzejki. W tym dniu
klasa 7s przygotowała i przeprowadziła wróżby dla
dzieci z całej szkoły. Na początku wszyscy zapoznali
się z historią andrzejek, następnie wzięli udział we
wróżbach. Można było poznać, z zaczarowanego
serca, imię swojej sympatii; dowiedzieć się, co mówią
o przyszłości karty, losować przedmioty ukryte pod
kubeczkami. Największym zainteresowaniem wśród
dzieci cieszyła się wróżba polegająca na strzelaniu do
kartonowych pudełek oraz zaczarowana kula, z której
można było odczytać swoją przyszłość.

         M
          I
         K
         O
         Ł
         A
         J
         K
          I

klasa IIb

W tym dniu Mikołajów było więcej niż zwykle

Od XII wieku Święty Mikołaj odwiedzał przyklasztorne
szkoły. Dowiadywał się, czy uczniowie byli posłuszni,
pracowici, czy odrabiali zadania i odmawiali modlitwy.
Potem zaczął odwiedzać dzieci w domach. Grzeczne
dzieci wystawiały przed drzwi wypastowane buciki, a
Mikołaj wypełniał je słodyczami, drobnymi prezentami.
Niegrzecznym wsuwał do buta cebulę, rzepę  lub
rózgę.

.

.

.

.

.
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                        Lubimy konkursy
Najczęściej dzieci biorą udział w konkursach plastycznych. Okazuje się jednak, że
równie chętnie przystępują do konkursów muzycznych i recytatorskich.

Szkolne eliminacje do Konkursu Duetów "Cicha noc"
odbyły się 8 grudnia. Przed jurorami zaprezentowało
się siedem duetów z kl. I-III. Dzieci śpiewał kolędy i
pastorałki w wyjątkowej świątecznej już atmosferze.
Na konkursie rejonowym, który odbędzie się 14
grudnia w naszej szkole będą reprezentowały nas dwa
duety: Karolina Jędrak i Oliwia Szulc z kl. Ib, które
zaśpiewają pastorałkę "Za kominem" oraz Magdalena
Szczecińska z kl. IIIc i Filip Barański z kl. IIa, którzy
zaśpiewają pastorałkę pt. "Kołacz".

Dnia 21 listopada w naszej placówce miała miejsce
prawdziwa uczta dla ducha, czyli Szkolny Konkurs
Recytatorski „Mistrz Pięknego Słowa”, w którym
uczestniczyli uczniowie klas I-III edukacja
wczesnoszkolna, jak i młodzież z klas IV- VII.

Oto nagrodzeniu uczniowie klas I-III:
I miejsce: Filip Barański IIa i Julia Gapińska Ia
II miejsce – Rafał Koczyk Ia
III miejsce – Natalia Myczka IIIc
Wyróżniono: Marcelinę Kapuścińska IId
Magdalenę Szczecińską IIIc i Zofię Milewską z IIIc

Wśród uczniów klas IV-VII nagrodzono:
I miejsce - Lena i Nina Denst VIb
II miejsce – Zuzanna Kanigowska Vs
i Wiktoria Skórzyńska IV a
III miejsce – Aleksandra Olszlegier IVd
i Amelia Bielak VII s
Wyróżniono Michalinę Lachowicz Vd

Filip Barański i Marcelina kapuścińska

.

Oliwka i Karolinka z kl. Ib

.

.

.
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             Mobilne KINO SFERYCZNE
W dniu 8 grudnia w sali gimnastycznej pojawił się futurystyczny namiot w
kształcie kopuły. Okazało się, że wewnątrz znajdowało się kino sferyczne.
Dzieci zobaczyły, bez konieczności zakładania specjalnych okularów,
filmy wyświetlone w technologii 3D. Zachwyceni widzowie niechętnie
opuszczali czarodziejską kopułę.

Karolina Jędrak i Oliwia Szulc

1 miejsce zdobyli kategorii I Szk. Podst. klasy I-III:
Magdalena Szczecińska, kl. IIIc i Filip Barański, kl. IIa
oraz Karolina Jędrak, kl. Ib i Oliwia Szulc, kl. Ib

3 miejsce w kategorii II Szk. Podst. klasy IV-VI:
Krystyna Kubera, kl. IVs i Maja Zajdlic, kl. IVb

Jury przyznało również specjalną nagrodę Grand Prix
dla duetu z kategorii III (klasy 7 SP i klasy 2 i 3
Gimnazja) dla Oliwii Maciejewskiej, kl. VIIs i Julii
Szymańskiej, kl. VIIs

          Cicha noc
XIV Rejonowy Konkurs Duetów
Kolęd i Pastorałek „Cicha noc”
odbył się w naszej szkole 14
grudnia. Wzięły w nim udział 34
duety z Płocka i okolic. Nasze
koleżanki i koledzy zaprezentowali
się w nim świetnie! Serdecznie
wszystkim gratulujemy!

Zapraszamy do oglądania TVP3
w dniu 24 grudnia o godz. 18.00.

Magdalena Szczecińska i Filip Barański

Krystyna Kubera i Maja Zajdlic Oliwia Maciejewska i Julia Szymańska

.

.

.

. .
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Dzięki konkursom poszerzamy swoją wiedzę i
sprawdzamy swoje umiejętności.

Julia Lewandowska z klasy VIb zajęła III
miejsce w Powiatowym Konkursie
Historycznym poświęconym życiu i
działalności bohatera walki o niepodległą
ojczyznę – Józefa Piłsudskiego.

W zmaganiach konkursowych wzięły również
udział: Amelia Bielak z klasy VIIs,
Magdalena Gosa z klasy VIs i Lena Denst z
VIb. W konkursie uczestniczyło 24 uczniów z
dziesięciu szkół z Płocka i powiatu płockiego.
Patronat nad konkursem objęli Mazowiecki
Kurator Oświaty oraz Instytut Pamięci
Narodowej, Tygodnik Płocki oraz Wójt Gminy
Słupno.

Amelia Bielak, Zuzanna Lewandowska i Amelia
Tarka z klasy VIIs zajęły III miejsce w Rejonowym
Konkursie Historycznym poświęconym życiu i
działalności Tadeusza Kościuszki. Zmagania
zespołowe miały charakter zabawy edukacyjnej W
trakcie gry przygodowej, która odbywała się w tzw.
pokoju zagadek, uczennice przeniosły się do czasów
Tadeusza Kościuszki i wcieliły w spiskowców
próbujących odbić naczelnika powstania z twierdzy
pietropawłowskiej w Petersburgu. Podczas
wykonywania zadania uczennice poznały ważne
wydarzenia z życia wielkiego Polaka. Wykazały się
umiejętnościami współpracy i logicznego myślenia.

Oliwia Kamińska z klasy VI b zajęła II miejsce w
Mazowieckim Konkursie Historycznym "Historia i
znaczenie Munduru Polskiego w XX wieku".

W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt szkół z całego
województwa mazowieckiego.
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            PŁOCCZANIE Z PASJĄ

15 listopada uczniowie klasy VI s
wzięli udział w spotkaniu z
Janem Milnerem -
numizmatykiem, Prezesem
Płockiego Oddziału
Towarzystwa Numizmatycznego.

W trakcie spotkania uczniowie
poznali historię pieniędzy oraz
wykonali własne, pamiątkowe
monety.

Trwają konkursy na Świąteczny Piernik oraz Szopkę
Bożonarodzeniową. Zachęcamy do udziału w
konkursach.
Niech czas Adwentu upłynie rodzinnie, radośnie i
twórczo w oczekiwaniu na Boże Narodzenie...

Strefa humoru
"Eskimos przynosi telewizor do serwisu:
- Co się dzieje?
- Śnieży."
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