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Z ŻYCIA SZKOŁY

INTERAKTYWNE WIDOWISKO TELEWIZYJNE

26 stycznia uczniowie klas I – III odbyli niesamowitą podróż z
aktorami Teatru Show. 
Podczas spotkania, które odbyło się w OCK, uczniowie
dowiedzieli się do czego służy studio filmowe. Poznali tajniki pracy
na planie filmowym. Dzieci brały czynny udział w przygotowaniu
filmowej opowieści o Szewczyku Dratewce.Szewczyk

DLA BABCI I DZIADKA

W tym roku uczciliśmy święto naszych najbliższych 25
stycznia. Uczniowie klas I – III odbyli z miłymi gośćmi podróż
po regionach Polski.   
Młodzi artyści w przedstawieniu „Z Babcią i Dziadkiem przez
regiony Polski” zwracali uwagę na tradycje, gwarę, historię i
przyrodę związaną z danymi częściami Polski. Ich występ
uświetniły stroje ludowe, taniec i śpiew.
 

Święto

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Uczniowie klas I w połowie stycznia zostali pełnoprawnymi
użytkownikami biblioteki szkolnej. 
Pasowanie na czytelnika odbyło się w podniosłej atmosferze.
Uczniowie dowiedzieli się jak korzystać ze zbiorów bibliotecznych
oraz jak należy zachowywać się w bibliotece.  
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SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

11 stycznia naszą szkołę odwiedził
dziennikarz muzyczny – pan Andrzej
Dąbrowski.
W ramach cyklu spotkań „Ciekawi ludzie –
ciekawe zawody” mieliśmy możliwość
dowiedzieć się jak wygląda praca
dziennikarza muzycznego w Radio
Centrum w Kaliszu.

Andrzej

Dratewka

Babci i Dziadka

Dąbrowski
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PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO
PROJEKTU „HOUR OF CODE”
W I półroczu nasza szkoła przystąpiła do projektu 
„Godzina kodowania”. 
Tegoroczna edycja odbyła się w dniach 4-10 grudnia.
Na zajęciach komputerowych uczniowie klas 5-6
zmierzyli się z zadaniami, które zachęciły ich do
programowania. Podczas zajęć uczniowie mieli
możliwość nauczyć się podstaw kodowania, a także
rozwiązywać problemy i nauczyć się krytycznego
myślenia.
Na zakończenie projektu uczniowie otrzymali
certyfikaty ukończonych kursów. Wśród wyróżnionych
znaleźli się: Zuzanna Banasiak, Oliwia Idziorek, Sara
Leśnierowska, Jakub Kasprzak, Eryk Kędziorski,
Kacper Gądziak, Mikołaj Linczewski, Bartosz Cierniak
i Mikołaj Szczepaniak.

Podsumowanie

NASZE TALENTY
Gratulujemy:
·  Marcie Walczak, która 16 stycznia otrzymała
wyróżnienie w XI Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Cuda na kiju”. Konkurs organizowało OCK.
·  Aleksandrze Lisiak i Jakubowi Kasprzakowi, którzy
zakwalifikowali się II etapu V Międzyszkolnego
Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół
podstawowych pod hasłem: ,,Niektórzy lubią poezję”.
Kolejna część konkursu odbędzie się 7 lutego w SP 7.
·  Karinie Galler i Jakubowi Kasprzakowi, którzy
zakwalifikowali się do II etapu Wojewódzkiego
Konkursu Matematycznego.
·  Marcelowi Maroszkowi i Mai Frankiewicz, którzy
zajęli I miejsce w Szkolnym Konkursie Poezji Wisławy
Szymborskiej i Czesława Miłosza, który odbył się 19
stycznia w naszej szkole.
 

Marta Polonistyczne

projektu

Walczak zmagania
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POZNAJ SWOJEGO BELFRA 
Wywiad z Panią Katarzyną Dudkiewicz  -  nauczycielką  języka polskiego i historii.

1. Jaka jest Pani ulubiona książka? Czy ma Pani swoich ulubionych pisarzy, poetów?
Czytam różne książki. Najczęściej to powieści fantastyczne, psychologiczne i kryminały. Uwielbiam „Krainę
Chichów”, „Bajki robotów”, „Kubusia Fatalistę”, mogłabym wymieniać długo. Do moich ulubionych pisarzy należą:
Stanisław Lem, Tomasz Mann, Jonathan Carroll, czy Agatha Chrystie. Dawniej zakochana byłam w poezji Emily
Dickinson. Dziś nie ma znaczenia czyja jest książka, po prostu jeśli jest ciekawa, to potrafię przeczytać ją w
jedną noc.

2. Czy od zawsze chciała Pani zostać nauczycielką  języka polskiego ?
Nie, miałam inne plany.

3. Co  sprawiło, że zmieniła Pani decyzję?
Cóż, po maturze zdawałam na trzy kierunki: psychologię, politologię i język polski. Dostałam się tylko na ostatni z
wybranych, na pozostałe kierunki zabrakło mi odpowiedniej ilości punktów. Jednak kiedy zaczęłam pracować w
gimnazjum, uświadomiłam sobie, że ta praca, choć trudna, sprawia mi przyjemność. Moja mama, a także jej
dwie siostry były nauczycielkami, więc może „mam to w genach”! 

4. Co Panią uszczęśliwia, a co irytuje w swoim zawodzie ?
Cieszy to, że często mam z kim porozmawiać na lekcjach, można odkryć w kimś talent, zachęcić do działania.
Lubię wiedzieć, że uczniowie myślą, a nie tylko uczą się materiału przerobionego na lekcjach. Denerwuje mnie
brak kultury i niekonsekwencja.

5. Jak spędza Pani wolny czas?
Jeżeli tylko mogę, staram się spędzać czas „aktywnie”. Od 8 lat gram w siatkówkę w amatorskiej kadrze. Latem
jeżdżę na wycieczki rowerowe. Od trzech lat jestem zafascynowana nartami biegowymi. Staram się w miarę
możliwości uczestniczyć w Biegu Piastów – udało mi się zdobyć medale na dystansie 10 i 7 km. Startowaliśmy
także z rodziną w Rowerowym Biegu Piastów na 20 km. 

6. Jak Pani spędziła sylwestra?
A tu Was zaskoczę… brałam udział w Sylwestrowym Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej!

Rodzinna RowerowyDziesiątka Bieg
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Ciekawostki
JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ FERIE?

·  Nie zjeżdżajmy na sankach w pobliżu jezdni
·  Rzucając śniegiem nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami lodu czy kamieni oraz nie celujmy w twarz
drugiej osoby
·  Na łyżwach jeździmy tylko w wyznaczonych miejscach, nie ślizgamy się po lodzie na rzece lub stawie.
·  Nie strącajmy zwisających z dachów sopli.
·  Ubierajmy się odpowiednio do temperatury panującej na dworze.
·  W wolnym czasie przebywajmy na świeżym powietrzu, dbajmy o aktywność fizyczną.
Termin naszych ferii: 12 lutego - 25 lutego województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie,
świętokrzyskie i wielkopolskie.

WALENTYNKI -  ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH
Patronem walentynek jest św. Walenty, natomiast symbolem tego święta jest czerwone serce.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie kartek, wierszy lub drobnych podarunków, swojej sympatii, bądź osobie,
której życzymy, aby miłość ją w końcu spotkała.Niestety w tym roku nie możemy obchodzić tego święta w
szkole z powodu ferii zimowych. Z tej przyczyny, walentynki zostają „przeniesione” na wcześniejsze dni.
Zapraszamy zakochanych do wrzucania swoich serduszek do pudełeczka, z którym będą chodziły
przedstawicielki SU. 9 lutego, tuż przed feriami, uczennice będą rozprowadzały, po wszystkich klasach,
przepiękne kartki z życzeniami oraz miłosnymi wierszykami! 

HUMOR
6 rzeczy, które najczęściej mówimy w szkole ☻
1.  Spać.
2.  Która godzina?
3.  Nie ogarniam.
4.  Jestem głodny.
5.  Zimno.
6.  Chcę do domu.
Kawały O Szkole
1.  Pani pyta Jasia w szkole:
- Kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego dzisiaj masz nieodrobione?
- Bo jestem na diecie!
  2. Na lekcji języka polskiego pani pyta:
- Czym będzie wyraz ,,chętnie” w zdaniu:
,,Uczniowie chętnie wracają po wakacjach do szkoły”?
- Kłamstwem, proszę pani!
 

 KĄCIK MODOWY
Karnawał czas zacząć…
Karnawał to okres zimowych balów, maskarad,
pochodów i zabaw. Rozpoczyna się najczęściej w
dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą
Popielcową, która oznacza początek wielkiego postu i
oczekiwania na Wielkanoc. Przypominamy, że bal
karnawałowy w naszej szkole odbędzie się 6 lutego!
Propozycje strojów
Dziecięce: Księżniczka, Rycerz, Wróżka, Aniołek,
Zwierzęta, Duch,Superman, Pirat.

Gazetkę przygotowały: Oliwia Idziorek, Klaudia
Rachwalska, Sara Leśnierowska, Karina Galler.

Propozycje strojów
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