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Żegnamy Zimę!
Zima odchodzi, Wiosna przybywa

I cały Świat dzisiaj ożywa.
Kwiaty kiełkują, ludzie pracują,

Dzieci radują się, że Wiosna nadchodzi.
Ale trzeba Zimę pożegnać

Więc mówimy: żegnaj, żegnaj, żegnaj!
Będziemy tęsknić.
Powodzenia Zimo!

Autorki: Amelka i Elena 3a
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ŻEGNAMY ZIMĘ!
CZEKAMY NA WIOSNĘ!

Oliwia 1c
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„Czy i Ty spotkałeś Brzydkie Kaczątko ?” – czyli wszyscy jesteśmy tacy sami
  W dniu 11 stycznia 2019 r. grupa teatralna „Maski” wystawiła w naszej szkole przedstawienie z okazji 
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.  Celem spektaklu było uwrażliwienie uczniów na problemy
związane z byciem osobą niepełnosprawną.
W przedstawionej  formie teatralnej zetknęły się dwa światy:  świat baśni ze światem rzeczywistym.  Brzydkie
Kaczątko stało się symbolem osób na co dzień wyśmiewanych  z racji swoich ograniczeń związanych z
chorobą. Natomiast bohaterka wydarzeń realistycznych – Agatka, pokazała odbiorcom, że pomimo faktu
poruszania się na wózku inwalidzkim, może również odnosić  w życiu sukcesy.  Inscenizacja  ukazała także jak
my wszyscy możemy wpływać na ulepszenie życia  osób niepełnosprawnych poprzez  tolerancję, pomoc  i
traktowanie ich na równi z innymi.
Warte zapamiętania są słowa, które padły w finałowej scenie spotkania Brzydkiego Kaczątka z Agatką : „ I Ty
rozwiń swe skrzydła łabędzie, a dolecisz na nich wszędzie”, które  mówią  o tym, aby wierzyć w siebie i
realizować  swoje marzenia.
Zapytaliśmy  aktorów, grających główne role, jak czuli się podczas utożsamiania  z bohaterami.
Lena Pietrzak ( odtwórczyni roli Brzydkiego Kaczątka):
Grając rolę Brzydkiego Kaczątka czułam się dobrze, chociaż ciężko było pogodzić się z tym, że nie jest się
kochanym. Nie jest fajnie, kiedy jest się poniżanym i nieakceptowanym przez innych. 
okazali mojej osobie zainteresowanie, byłam szczęśliwa.

Alicja Guzińska ( Agatka) :

Ciężko było poruszać się na wózku inwalidzkim tzn.
skręcać, prowadzić wózek. Czułam się samotnie
wiedząc, że inne osoby z klasy odrzucały mnie. Kiedy
nadszedł moment, w którym koledzy i koleżanki
okazali mojej osobie zainteresowanie, byłam
szczęśliwa.

Finałem była piosenka o wymownym tytule: „Też
chcemy być”, do której uczniowie klasy 2b
przygotowali  i przedstawili  układ taneczny.
Jako twórcy przedstawienia, mamy nadzieję, że
przesłanie w nim zawarte  otworzy  nasze  serca na
osoby potrzebujące.

                                              Aleksandra Bębas
                                           Katarzyna Idzikowska

Klasa 2b

Wywiad

http://www.kety.plO.B.

K.I.

Plakat
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ZabawaKreatywność

RelaksW kinie Zima Kręgle

Napis

   W tym roku szkolnym na ferie zimowe nie musieliśmy czekać zbyt długo. Byliśmy
jednym z pierwszych województw, które rozpoczynało zimowy odpoczynek. Szkoła na
dwa tygodnie zamieniła się w miejsce prawdziwej rozrywki. W salach stoliki przestały
być szkolnymi ławkami, a stały się warsztatem prac plastycznych, technicznych,
stolikami do gier planszowych. Mieliśmy także rozmaite zajęcia: sportowe,
komputerowe, chodziliśmy na spacery. Najbardziej podobały nam się wyjścia na
basen, do kręgielni, do kina. Byliśmy również na kilku ciekawych spotkaniach. Szkoda
tylko, że nie dopisał śnieg, bo wielką frajdą byłyby zjazdy saneczkowe i wojna na
śnieżki. Te dwa tygodnie tak szybko mięły… 

Uwaga Trzecioklasiści!

To już osiemnasty raz odbędzie się Miejski Konkurs
Wiedzy Zintegrowanej INTEGRANCIK. 
Jeśli po trzech latach nauki w szkole podstawowej
czujesz, że dużo umiesz 
– zawalcz o tytuł INTEGRANCIKA i uścisk dłoni
Prezydenta Miasta Piły. 
6.04 Wielki Finał. Postaraj się tam być!

POWODZENIA!

Uwaga Drugoklasiści!

Jeśli kochacie zagadki matematyczne, 
łamanie głowy i rozwiązywanie tajemnic, to już 
w marcu - Konkurs MAŁY MATEMATYK. 
Możecie zmierzyć się z uczniami wszystkich 
pilskich szkół.
Wszyscy NIE MUSZĄ – KAŻDY może.
Trzymamy kciuki za odważnych!

POWODZENIA!

H.K.H.K.

H.K.H.K. H.K. H.K.

B.K.
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B.K.

            
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

                         DZIAŁAJMY RAZEM

                        5.02.2019 R.(WTOREK)

B.K.

B.K. Klasa 2e

Klasa 2d Klasa 1b

5.02.2019 r. pani Bogna Kotwińska odwiedziła
wszystkie klasy 1-3. Opowiedziała nam o tym, jak
ważne jest właściwe postępowanie w czasie
korzystania z zasobów Internetu, który daje nam
mnóstwo korzyści, ale stwarza też zagrożenie.

  Każda klasa wspólnymi siłami musiała odpowiedzieć
na trzy pytania testowe dotyczące bezpiecznych
zachowań w Internecie. Okazało się, że poradziliśmy
sobie świetnie. Za dobre odpowiedzi otrzymaliśmy
znaczki DBI (Dzień Bezpiecznego Internetu). Pani
zaproponowała nam wykonanie wspólnego plakatu.
Zdjęcia przedstawiają efekty pracy niektórych
zespołów klasowych. Dodatkowo w tym dniu
musieliśmy trzy razy w czasie zajęć wykorzystać
materiały internetowe i zapisać to na specjalnej karcie.
Teraz wiemy, jakie strony warto odwiedzać.

DBIDBI

DBI DBI

DBI DBI
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          SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI, CZYLI PODARUJ KOLEŻANKOM I KOLEGOM

                                                                "TALIZMAN MIŁOŚCI"

2e,2d

G.R.

3a,3b 2d,2e

Gabinet Pani Pielęgniarki

 Z okazji Walentynek Mały Samorząd ogłosił i
zorganizował 14 lutego w klasach 1-3 akcję pod
hasłem "SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI, CZYLI
PODARUJ KOLEGOM I KOLEŻANKOM TALIZMAN
MIŁOŚCI". W tym wyjątkowym dniu, wszyscy
uczniowie powędrowali do innej klasy, żeby wymienić
się samodzielnie wykonanym "talizmanem", który ma
przynosić szczęście i pokój. 
 Miłość niejedno ma imię, dlatego był to dobry czas na
wspólne rozmowy i refleksje dotyczące przyjaźni,
wzajemnego szacunku i oczywiście miłości.  
 Na zakończenie wszyscy uczniowie wraz z
wychowawczyniami mocno się uściskali i podziękowali
sobie za wspólnie spędzony czas. 
 Tego dnia szkoła się zaróżowiła i zaczerwieniła, przy
salach pojawiły się tematyczne gazetki, wszyscy byli
dla siebie niezwykle życzliwi.

               GABINET PANI PIELĘGNIARKI
 Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa, której
pomysłodawcą jest pani Honorata Zasada. 
 W dzień Św. Walentego uczniowie wszystkich klas 1-
3 zrealizowali jeszcze jeden bardzo ważny projekt. 
 Każda klasa przygotowała laurkę dla pani Krystyny
Kowalskiej, osoby o wielkim sercu, która troszczy się
o nasze zdrowie każdego dnia. 
 Jako przedstawiciele społeczności uczniowskiej,
jeszcze raz bardzo Pani dziękujemy za opiekę. 
 Nie zapominajmy o tym, co robią dla nas inni ! 
                                                       Mały Samorząd
                                      

K.S.

2b, 2c

K.W. K.S.

H.Z.
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Zimowe prace
Wraz ze zmieniającą się

porą roku zmienia się
tematyka naszych prac

plastycznych. Mimo, iż za
oknem brak jest białego
puchu na świetlicowych

gazetkach dominuje zimowy
akcent. Powoli jednak

zaczynamy żegnać mroźną
aurę i wkraczamy 
w wiosenny czas 

z uśmiechem.

.

..

.

.

      Kółko szydełkowe 

W tym roku szkolnym działa kółko
szydełkowe dla chętnych dzieci.
Podczas zajęć poznajemy
podstawy i techniki szydełkowania
a nie jest to wcale takie proste. Oto
nasze pierwsze efekty pracy:)

Konkurs plastyczny "Kot w milionach odsłon"

Z okazji "Światowego Dnia Kota" przypadającego na
dzień 17 lutego zorganizowałyśmy świetlicowy
konkurs plastyczny. Dzieci wykonywały prace
dowolną techniką. Zwycięskie prace zostały
zaprezentowane w holu głównym szkoły. Wezmą one
także udział w konkursie organizowanym przez Pilskie
Schronisko dla Zwierząt w Leszkowie. 
Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie :)

Nagrodzone prace
I miejsce: Lena Pietrzak 2b, Zuzanna Gronowska 2e
II miejsce: Alicja Wybraniec 1d, Zofia Czaińska 1b
III miejsce: Katia Tutak 1d, Zofia Młodzik 1d

Życie w świetlicy

ar

ARAR

AR

AR
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Klasa 1e

Klasa 2e

Klasa 2e

     
        Klasy pierwsze 
   w projekcie ratowania 
                życia

    Klasy pierwsze w oczekiwaniu na przyjście wiosny
rozpoczęły projekt związany uczeniem udzielania
pierwszej pomocy. Podczas zajęć wykorzystywane
były fantomy , podręczniki oraz filmy związane 
z tematyką. 
     W każdej klasie w dniach od 14.02.do 22.02
przeprowadzone zostały zajęcia podczas, których
dzieci ćwiczyły pozycje boczną - bezpieczną oraz
resuscytację na fantomach. Klasa 1e uczestniczyła
również w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy,
które zostało przeprowadzone przez gości w klasie 2e.
Jako sprawdzenie swoich wiadomości klasa ta 26.02.
udała się  na wycieczkę do Straży Miejskiej.

Realizując projekt udało nam się zgromadzić nazwy
zawodów, które towarzyszą pierwszej pomocy. 

Są to: lekarz ratownik, dyspozytor, kierowca karetki,
ratownik medyczny, pielęgniarka, policjant , strażak i
pilot helikoptera medycznego.
                                              Honorata Zasada
                                              Anna Piwońska
                                              Małgorzata Miazga

Gazetka

J.B.

J.B.

J.B.A.P.
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BIBLIOTEKA SZKOLNA - WYDARZENIA

.

. .

.

. .

.

SUKCESY UCZNIÓW
      
W 2018 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Pantaleona Szumana w Pile 
ogłosiła po raz dziewiąty konkursy artystyczne 
pt. „Stwórz własną książkę”                                     
oraz fotograficzny pt. „Tak Czytam!”                     
Nagrody za przygotowanie książki otrzymali:

Kacper Posadziński – „Książka kucharska
bliźniaków”,
Zuzanna Gronowska - „Dziewczynka na
deskorolce”,
Hubert Riske -  „Moje dinozaury”. 

         CZYTANIE Z TRENEREM PIŁKARSKIM           
       W bibliotece odbył się spotkanie, którego celem
było wzmocnienie zainteresowań piłką nożną 
i aktywności czytelniczej uczniów klas trzecich. Pan
Damian Nowak - nauczyciel wychowania fizycznego 
i trener Akademii Młodych Orłów w Pile, przedstawił
nam uczniów biorących udział w projekcie, którego
głównym celem jest przede wszystkim popularyzacja
piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży oraz odkrywanie
młodych talentów. Uczestnicy dowiedzieli się również-
co jeść i pić w trakcie treningu,by był efektywniejszy?
Jak wykonać zdrowy - domowy izotonik. Wysłuchali
fragmentów z książek BOHATEROWIE Z BOISKA,
które przybliżają czytelnikom piłkarzy obecnej
reprezentacji Polski oraz legendy polskiej piłki nożnej.

   Pierwszoklasiści, korzystają ze zbiorów biblioteki
szkolnej od pierwszych dni pobytu w naszej placówce.
Co roku przygotowywane jest dla nich pasowanie na
czytelnika, aby szkolna biblioteka kojarzyła się im z
miejscem radosnym i chętnie przez nich
odwiedzanym.
W uroczystości ważną rolę odgrywają zawsze starsi
koledzy ( jak w poprzednich latach byli to uczniowie 
z klasy 7c), którzy w przebraniach i z rekwizytami
prezentowali przedstawienie o kłótni wróżek 
oraz pomagali w przebiegu całego przedsięwzięcia.
Układy taneczne zaprezentowała Marika i Patrycja.

MR

MR MR

Julka 2e

Julka Julka 2e

.
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stopka

.

B.K.

Pixabay
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