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Ferie w szkole
to różne zajęcia sportowe z wielu dyscyplin

Dobrej zabawy!
Każdy znajdzie dla siebie
coś ciekawego.
Oprócz sportu:
zajęcia "Ekologia - moje hobby"
zajęcia plastyczno-techniczne
rozgrzewki umysłowe-nie tylko zimowe, czyli jak ruszyć głową
zajęcia komputerowe z językiem angielskim
zajęcia z psychodydaktyki twórczości
twórcze zabawy z papierem - origami
eksperymenty naukowe
świat pod mikroskopem

Pomysły na ferie naszych uczniów:
Przygotować inscenizację
Zrobić z tatą warsztaty fotograficzne
Domowe warsztaty kulinarne z mamą
Wieczór filmowy z rodzeństwem
Pidżama Party
Piłkarzyki - rozgrywki z kolegami
Kalambury
Gry karciane i planszowe
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SZLACHETNA PACZKA

W tym roku, przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia postanowiliśmy zrobić coś, co
sprawi, że te Święta będą wyjątkowe. Uczniowie klas 7a i 8s razem z wychowawcami
postanowili zrezygnować ze świątecznych upominków i zaangażować się w przygotowanie
SZLACHETNEJ PACZKI. Po zapoznaniu się z potrzebami rodziny, której postanowiliśmy
pomóc, przystąpiliśmy do przygotowania naszej niespodzianki. Wielkiemu zaangażowaniu
towarzyszyła niesamowita radość z tego, że możemy zmieniać świat na lepszy. Miłość
wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy SZLACHETNEJ
PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w serca rodziny.
Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia, zwłaszcza kiedy
wydają się nierealne. Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tej radości, którą przeżywała
obdarowana rodzina podczas dostarczenia naszej Paczki. Teraz możemy powiedzieć, że te
Święta były wyjątkowe ;)
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Zdaniem Julii Mikołajczyk z klasy
7a, udział w akcji SZLACHETNA
PACZKA był bardzo ważny.
Cudownie jest pomagać. Ludzie,
którzy zostali obdarowani są
radośni i szczęśliwi, a darczyńcy
czują satysfakcję.
Każdy z nas może sprawić
przyjemność komuś, kogo
obdaruje. Wrażliwość i dobroć dodaje Julka to bardzo pozytywne
cechy. Pomagają nam
podejmować właściwe decyzje.
Jestem dumna, że dorośliśmy do
tego, aby pomagać
potrzebującym.
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Klasa 6a
świątecznie

Okres Świąt
Bożego
Narodzenia
skłania do
refleksji i
zachęca do
pisania wierszy.

Kinga i Ola o bombki się kłócą
Chłopcy lampki rozplątać muszą
Kuba z Igorem zakłada gwiazdę
Taką tu mamy wigilijną jazdę!
Michalina starannie talerze rozkłada
Czajkowska z Wiktorią potrawy stawia
Bartek i Dawid składają życzenia
A Luiza z Tymonem salę odmienia.
Jola i Kuba kolędy śpiewają
Mikołaj i Kamil im pomagają
Wychowawczyni nie ma dziś głowy
By ogarnąć ten szczególny dzień grudniowy!
Daria i Pani miło rozmawiają
a wokół nich przygotowania trwają
Mateusz i Filip o tradycjach czytają
Gdy wszyscy do wigilijnego stołu zasiadają
Damian i Kamil gości przyjmują
Bartek i Nikodem historię Pasterki opowiadają
Natalia i Weronika prezenty rozdają
A na koniec wszyscy CICHĄ NOC śpiewają.
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Już 15 raz!

11 stycznia odbył się w naszej szkole XV Konkurs
Duetów „Cicha noc” – Kolędy i Pastorałki. Brały w nim
udział 23 duety z różnych szkół. Jak zwykle nasi
uczniowie nie zawiedli. W kategorii klas I-III drugie
miejsce zajęli: Jagoda Rękawiecka i Filip Barański a
wyróżnienie otrzymały Oliwia Szulc i Alicja
Dryńkowska. W kategorii klas IV-VI drugie miejsce
zajęła Krystyna Kubera i Julia Dziubińska, a w kategorii
klas najstarszych pierwsze miejsce zajęły dwa nasze
duety: Kinga Białobrzeska i Sylwia Dmochowska oraz
Julia Szymańska i Oliwia Maciejewska. Do tego ten
drugi duet otrzymał nagrodę Grand Prix!

Ferie w szóstce
Jak co roku, pierwszy tydzień ferii można spędzić w
naszej szkole. Nie zabraknie rozrywki i dobrej zabawy!
Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00-15.00. Dzieci,
które nie będą miały zapewnionej opieki w domu, będą
mogły przychodzić już na godz. 8.00 i pozostawać do
godziny 16.00 na grach i zabawach w świetlicy.
Uczestnicy ferii będą podzieleni na pięć grup pod
względem wiekowym. Przewidziane są trzy grupy
dzieci młodszych i dwie - starszych. Każda grupa
będzie miała dwa zajęcia przed południem i dwa
zajęcia po południu. Jeżeli zajęcia będą odbywać się w
terenie, wówczas dwa będą łączone.
Poza budynkiem szkoły organizowane będą: wyjście
do kina, wyjazd na kręgle do Galerii Wisła, zabawy w
Happy Parku (młodsze dzieci) i wyjście na lodowisko
(starsi uczniowie). Między zajęciami dla wszystkich
uczestników ferii w szkole planowany jest obiad.

Pięknych

Zimowe zagadki dla młodszych dzieci

białych

Mrozi nosy, pada z nieba, w ciepłym miejscu w wodę
się zamienia, utrzymuje się na minusie.

uśmiechniętych

Idą tam przebrani ludzie, tańczą i bawią się.

ciekawych

Można go trzymać na sznurku, może z helem polecieć
do góry.

aktywnych
udanych

Robi się go ze śniegu i z trzech kulek, ma nos z
marchewki.

ferii
życzą

Ją się czyta, ją ktoś napisał.
.
W dużej budzie mieszka, dużo sierści ma i na spacer
gna.
Jest zielona, ubiera się ją, ma na czubku gwiazdę.

.

redaktorzy
gazetki
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Jak spędzają popołudnia?

Ruch jest dla nich bardzo ważny. Kilka razy w tygodniu aktywnie spędzają czas.
Wiedzą, że w ten sposób dbają o swoje zdrowie. Opowiedzą wam sami o swoich
zainteresowaniach.
Szymon Bral (po lewej)
z kl. 2a należy do
Płockiego Klubu Karate
Kyokushin. Trenuję karate
już dwa lata. Zajęcia
odbywają się dwa razy w
tygodniu w naszej szkole.
Szymon brał udział w
turnieju z okazji Dnia
Dziecka i Ogólnopolskim
Turnieju Dzieci i Młodzieży
we Włocławku. Największy
sukces Szymona to zajęcie
III miejsca.

Igor

.

Igora Duch (po prawej) z klasy 2b trenuje piłkę nożną w SSM Wisła
Płock. Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godz., do tego
jeszcze w sobotę bądź niedzielę - sparingi - mecze z innymi
drużynami. Dla Igora jest to forma spędzania czasu wolnego,
zdobywania kondycji fizycznej, poznawania zasad piłki nożnej, jest to
także nauka współpracy z innymi dziećmi, nauka samodzielność i
wytrwałości. Igor wyjeżdża a drużyną na turnieje do innych miast np.
Torunia, Gąbina, Bełchatowa czy Suwałk. Każdy taki turniej kończy
się medalami dla małych piłkarzy, ale przede wszystkim najcenniejsze
jest zdobywanie doświadczenia. Chłopcy mają także możliwość
wyprowadzania zawodników Wisły Płock na murawy stadionu i
uczestniczenia w meczach.

Antek Kowalski (u góry) z klasy IIa trenuje piłkę nożną od 2017 r. w klubie Delta Słupno. Jego pozycja to
bramkarz. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, wtorki, czwartki i jeśli nie ma weekendowego
turnieju również w soboty. Antek kilkakrotnie otrzymywał nagrody za najlepszego bramkarza turnieju.
Zdobył tytuł najlepszego bramkarza Mistrzostw Mazowsza rocznika 2010 rozgrywanych we wrześniu tego
roku w Warszawie. Dwa miesiące temu został MVP turnieju Respect Cup rozgrywanego w Bieżuniu, w
którym brały udział m. in kluby z Warszawy, Płocka, Ciechanowa i Ostrołęki. Antek swoją pasję traktuje
jak zabawę. Przed piłką nożną przez dwa lata trenował karate oraz uczęszczał do studia Fame, gdzie
tańczył hip-hop.
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Hej, jestem Ania Misiak (w prawym dolnym rogu).
Bardzo lubię tańczyć. Chodzę na zajęcia do studia
tańca Fame w Płocku. Nauczyłam się już szpagatów,
obrotów i różnych układów tanecznych. Zajęcia mam
dwa razy w tygodniu: we wtorki i w czwartki.
Przygotowujemy pokazy dla rodziców. Zawsze w
czerwcu studio organizuje Fame Dance Festiwal. Już
dwa razy brałam w nim udział. Bardzo lubię te zajęcia.
Razem ze mną chodzą także: Ala Dryńkowska, Zosia
Bućko i Ania Karpińska z kl. IIa oraz Basia
Kosieradzka i Matylda Jęsiak z klasy IIIa.

Marcysia Kapuścińska

.

Ala Dryńkowska

Cześć, nazywam się Marcelina Kapuścińska i chodzę
do klasy IIIa. Pewnie, jak większość z Was mam
swoje hobby. Jest nim taniec, ale nie taki zwykły.
Jestem cheerleaderką w Akademii Cheerleaders
IMPRESJA i chodzę na zajęcia do grupy Impreska.
Moją trenerką jest pani Kasia Sylwestrzak.
Cheerleading to dyscyplina sportu polegająca na
wykonywaniu skomplikowanych układów
gimnastycznych i choreografii tanecznej przy muzyce.
Ćwiczę już trzeci rok, a zajęcia mam dwa razy w
tygodniu. Co roku biorę udział w Otwartych
Mistrzostwach Mazowsza Cheerleaders, które mają
jednocześnie status Grand Prix Polski. Jest to dla mnie
bardzo ważne wydarzenie, na które czekam cały rok.
Bardzo lubię swój taniec i wiążę z nim moją dalszą
przyszłość, chciałabym się doskonalić i osiągać
kolejne sukcesy, a być może zostać przyszłą trenerką
tańca, a może założyć własną szkołę tańca?

Basia, Matylda, Ania

.

.

Na zajęciach poznałam Wiktorię, z którą się
zaprzyjaźniłam – powiedziała nam Zosia. A ja
spotkałam przyjaciółkę z przedszkola – dodała Ania.
Chętnie tam chodzimy, podobają nam się stroje i
lubimy te ćwiczenia – zgodnie stwierdziły obie
dziewczynki. Natomiast Ala najmilej wspomina taniec
do piosenek z bajki Disneya „ Księżniczka i żaba”.

Hobby (pasja) to czynność wykonywana dla relaksu w
czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze
zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie albo
doskonaleniem swoich umiejętności. Głównym celem
pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania
hobby. Mamy nadzieję, że zarówno chłopcy, jak i
dziewczęta, których przedstawiliśmy w tym numerze
gazetki, przekonali was, że warto robić to, co się lubi!
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STREFA ROZRYWKI :)
Uzupełnij krzyżówkę i odgadnij hasło, a przekonasz się, gdzie możesz spędzić ferie :)
1.Pora roku, która zaczyna się w grudniu.
2. Pada w czasie zimy.
3. Szczypie w oczy, szczypie w uszy...
4. Zamarznięta tafla wody.
5. Jeździsz na nich po lodowisku.
6. Wiosenny kwiat.
7. Zjeżdżasz na nich z górki.
8. Okres od Bożego Narodzenia do Wielkiego Postu.
9. Odwiedzają domy po Bożym Narodzeniu.
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CZAS NA ORIGAMI :)
Do zrobienia takiej trójwymiarowej
gwiazdy potrzebny jest jedynie
papier w odpowiednim kolorze,
nożyczki i klej. Z papieru wytnij po
dwa kwadraty 45 x 45 cm na jedną
gwiazdę. Kwadrat złóż na pół i
mocno zagnij w linii zgięcia za
pomocą patyczka do zaginania,
rozłóż i ponownie złóż na pół od
drugiej strony. Następnie kwadrat
złóż i rozłóż dwukrotnie po
przekątnej.

Zagięte linie muszą
wyglądać tak jak na zdjęciu.
Przewróć na lewą stronę i
pozaznaczaj odległości 9,5
cm na zagięciach
prostopadłych do boków
kwadratu. Ponacinaj kwadrat
do zaznaczonych punktów i
złóż skrzydełka w kierunku
przekątnych.
Jeden z pary tak powstałych
trójkątów pokryj klejem i posklejaj
ze sobą ramiona gwiazdy. Połóż
obie części na siebie tak, aby na
siebie nawzajem nie nachodziły,
zaznacz punkty przecięcia ramion.
Pod spodem na wysokości
punktów przecięcia nałóż spory
kleks kleju. Teraz sklej obie części
zgodnie z ustalonymi punktami
przecięcia. Gwiazdę odłóż do
wyschnięcia. Po wyschnięciu w
jednym z ramion zrób dziurkaczem
otwór i przełóż przez niego ładną
wstążkę.

