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Z ŻYCIA SZKOŁY

74. Rocznica Wyzwolenia
Ostrowa Wielkopolskiego
23 stycznia uczniowie Karina
Galler, Klaudia Rachwalska i
Joachim Dusza reprezentowali
szkołę w poczcie sztandarowym
podczas uroczystości miejskich.
Uczestnicy, zebrani na ostrowskim rynku,
uczcili pamięć mieszkańców miasta, którzy
walczyli o wyzwolenie Ostrowa
Wielkopolskiego oraz wszystkich
ostrowian poległych w II wojnie światowej.

Dla Babci i Dziadka

W tym roku uczciliśmy
święto naszych najbliższych
montaż słowno - muzyczny.

Uroczystość rozpoczęła część
patriotyczna przygotowana przez uczniów
klas starszych, przypominająca o 100
r o c z n i c y odzyskania przez Polskę
niepodległości. Następnie uczniowie klas
1-3 zaprezentowali swoje umiejętności
taneczne, wokalne i recytatorskie. Na
zakończenie wszyscy zaśpiewali swoim
najbliższym "Sto lat".  Swoimi występami
wszyscy artyści chcieli wyrazić wielką
miłość i szacunek dla Babć i Dziadków.
   

Nasi

        Dzień Bezpiecznego Internetu

5 lutego obchodziliśmy europejski DBI pod
hasłem "Działajmy razem".
Czynnie włączyliśmy się w obchody Dnia Bezpiecznego
Internetu, nasi uczniowie z klas 1-3 wzięli udział w warsztatach -
oglądali filmy z serii "Owce w sieci" - z portalu "Sieciaki.pl".
Odpowiadali na pytania dotyczące zagrożeń na portalach
internetowych. Każda klasa otrzymała materiały i naklejki
zamówione przez szkołę - z fundacji "SafeInternet".

przedstawiciele

http://www.sp13.osw.pl/Aktualno%c5%9bci/tabid/38/itemid/1802/amid/749/dzie-bezpiecznego-internetu-2019.aspx
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Koncert dla mieszkańców Domu Opieki
Społecznej
13 lutego uczniowie klasy 1 A, 3 i 4 B gościli w
Domu Pomocy Społecznej przy ul. Partyzanckiej.
Dzieci podczas koncertu z okazji Dnia Babci i Dziadka
oraz Walentynek zaprezentowały taniec ludowy,
piosenki zimowe i patriotyczne. Grupa uczennic z
klasy 3 i 4 B, uczęszczających na zajęcia
umuzykalniające, wykonała popularne utwory na
fletach prostych. Na zakończenie wykonano "Sto lat".
Dla wszystkich Seniorów było to niesamowite
przeżycie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
❤❤❤

Taniec

„…iż Polacy nie gęsi, iż swój
język mają”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego do filii nr 7 Biblioteki
Publicznej dla Dzieci i Młodzieży wybrała
się klasa 5 a i 5 b. 
Spotkanie rozpoczęło się prezentacją biblioteki i jej
zbiorów. W kolejnym etapie uczniowie obejrzeli spot
kampanii społeczno-edukacyjnej "Ojczysty - dodaj do
ulubionych" przygotowany przez Narodowe Centrum
Kultury. Młodzież miała także okazję zmierzyć się z
 łamańcami językowymi, kalamburami z
wykorzystaniem cytatów. Tworzyli wyrazy z
wybranego słowa, odgadywali znaczenia związków
frazeologicznych oraz staropolskich wyrazów. 
Na zakończenie spotkania przygotowano
niespodziankę jaką była zabawa z wykorzystaniem
podłogi interaktywnej.

Wizyta 4b w Fili Nr 7 Biblioteki Publicznej
dla Dzieci i Młodzieży.
Dnia 21 lutego klasa 4b uczestniczyła w lekcji
bibliotecznej o Bohdanie Butenko polskim rysowniku,
ilustratorze i grafiku, autorze komiksów oraz książek,
scenarzyście, projektancie lalek i dekoracji dla teatrów
lalkowych. Uczniowie mieli okazję po raz pierwszy
zobaczyć Filię Biblioteki Publicznej  nr 7 dla Dzieci i
Młodzieży oraz dowiedzieć się jak wygląda praca
ilustratora książek i poznać dorobek artystyczny
mistrza polskiej ilustracji, który w lutym obchodzi
swoje urodziny. Spotkanie umiliły zabawy związane z
postaciami z książki o Gapiszonie oraz gry z
wykorzystaniem podłogi interaktywnej.

ludowy
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Zajęcia uczniów klas II –VII na lodowisku
miejskim

13 lutego chętni uczniowie klas II – VII wyjechali
na lodowisko miejskie, aby w terenie zrealizować
zajęcia z wychowania fizycznego. 
Uczniowie uczyli się jazdy na łyżwach lub doskonalili
indywidualne umiejętności już nabyte. Hartowali swój
organizm, przestrzegali zasad bezpiecznego
zachowania na lodowisku i przekonali się, że
łyżwiarstwo jest bardzo dobrą formą aktywnego
spędzania wolnego czasu zimą. Wszystkim uczniom
taka forma zimowej aktywności ruchowej bardzo się
podobała.

Próbna

                                Rajd pieszy „Uroki zimy”
17 lutego uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem już po raz kolejny
wzięli udział w X Rajdzie „Uroki Zimy”, którego głównym organizatorem
był Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. 
Podczas wędrówki poznaliśmy historię i współczesność naszego miasta. Na mecie rajdu, czyli w siedzibie
Powiatowej Straży Pożarnej mieliśmy okazję poznać specyfikę pracy Policji i Straży Pożarnej oraz zobaczyć
pojazdy, jakimi dysponują te służby. Uczestnictwo w rajdzie pozwoliło nam poznać ciekawe fakty dotyczące
naszego miasta, pracę policjantów i strażaków oraz aktywnie wypocząć w niedzielne przedpołudnie.

Piesza Poznajemy

22 lutego 2019 r. uczniowie klasy I - III
uczestniczyli w Ostrowskim Domu Kultury w
spektaklu "Pocahontas".
Przedstawienie zostało przygotowane przez Katolicki
Teatr Edukacji z Krakowa. Była to bajkowa adaptacja
historii o słynnej indiańskiej księżniczce. Ciekawe
kostiumy i rekwizyty, charakteryzacja, rozbudowana
dekoracja oraz znakomicie dobrane zabawne dialogi,
sprawiły, że poczuliśmy się, jak w bajce. Spektakl
dostarczył wszystkim dzieciom wielu cennych
doświadczeń teatralnych, uśmiechu oraz dobrej
zabawy.

Indiańska

jazda :)

wycieczka zabytki

księżniczka
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Konkursy

Sukces naszej uczennicy

W lutym Agata Gawrońska - uczennica III klasy -
została laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu dla
uczniów klas skrzypiec Szkół Muzycznych
I stopnia "Młodzi artyści na Zamku w Suchej
Beskidzkiej".
Gratulujemy!���Jesteśmy dumni ze wspaniałych
osiągnięć Agatki.

XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY O LEKTURZE 
„Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT” pod Patronatem Honorowym

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

28 lutego, już po raz siedemnasty, w Szkole Podstawowej nr 13 odbył się
Międzyszkolny Konkurs „Z lekturą za pan brat” dla uczniów klas I – III.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie z jedenastu ostrowskich szkół podstawowych: SP1, SP2,
SP4, SP5, SP6, SP7, SP9, SP13, SP14, Spółdzielni Oświatowej „EDUKATOR” oraz
Uczniów Kreatywnych Spółdzielni Oświatowej – łącznie 50 uczniów. Celem konkursu jest
przede wszystkim rozbudzanie wśród dzieci pasji czytelniczych, ale też propagowanie
aktywności i kultury czytelniczej, poszerzanie zasobu słownictwa oraz kształcenie
umiejętności czytania ze zrozumieniem. Myślą przewodnią tegorocznego konkursu są słowa
Kartezjusza - „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi
minionych czasów”. Miłośnicy literatury dla dzieci rywalizowali w trzech grupach wiekowych.
Pierwszoklasiści wykonywali zadania w formie zabawowej i ustnie odpowiadali na losowo
wybrane pytania, natomiast uczniowie klas drugich i trzecich wykonywali zadania testowe
dotyczące treści przeczytanych lektur.

Nasi Nasilaureaci Laureaci
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