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Szkoła Podstawowa w
Szelkowie
Szelków 38
06-220, Stary Szelków

Numer 1 09/19

Nasz szkoła bierze udział w wielu
akcjach,które m.in pomagają
środowisku.

Takie przygody tylko
w naszej szkole!

W naszej szkole
jest wiele talentów,a
najwięcej  w
sporcie.Wyjeżdżamy
na zawody m.in w
unihokeju, piłce
nożnej i biegach
(przełajowych i
sztafetowych).

W szkole
organizowane są
wycieczki szkolne,
które nas uczą i
kształcą.W
październiku
odbyła się
wycieczka do
Gąsiorowa,na
której piekliśmy

chleb oraz było
wiele zabaw.
Również we
wrześniu odbyła
wycieczka do
Myszyńca.Na niej
braliśmy udział w
rajdzie, którego
długośc wynosiła
10 km.W kwietniu

odbędzie się
wycieczka
organizowana
dzięki projektowi,
który jest od kilku
lat realizowany w
naszej szkole.  

Krakowian Magda
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W październiku została zorganizowana wycieczka do
wytwórni chleba.

Do wytwórni chleba w Gąsiorowie.

Były tam
organizowane
warsztaty z
pieczenia
chleba.Po
upieczeniu
mogliśmy
zabrać ten
chleb do domu.
Bawiliśmy się
na placu zabaw
i podziwialiśmy
przyrodę.Na
koniec
tańczyliśmy
taniec belgijkę.

    

JR J.R
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                                     Małpka Titi

                    Ciekawostki...
                               o zwierzętach

Małpka Titi
występuje w
Ameryce
Południowej. 
Z badań
naukowców
wynika, że
przedstawicie -
lem podrodzin
jest również
wymarły już
gatunek
Xenothix
mcgregori z
Jamajki.

Małpka Titi jest
ssakiem.
Długość jej ciała
to od 27 do 43
cm, a jej ogon
osiąga od 37 do
54 cm.
Masa ciała to 
od 740 do  1650
g. 
    Są różne
odmiany tej
małpki, np. Titi
rudobrody.

Sierzan Zuzanna
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Akcja organizowana co roku  w naszej szkole.

Po sprzątaniu
lasu rozpoczęło
się wielkie
ognisko.
Piekliśmy
kiełbaski,
graliśmy w piłkę
i korzystaliśmy
ze świeżego
powietrza.

 Sprzątanie lasu.      
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                    ,, Warszawski ogórek ''

                         ,,Śladami Korczaka ''

A.M

Niesamowite
przeżycia,
profesjonalna
obsługa i
oczywiscie
jedyni w swojim
rodzaju
przewodnicy -
Pan Tomasz
Bareja i Pan
Rafał
Dąbrowiecki.
Jeśli Warszawa
to tylko z nimi.
Zjedliśmy  obiad
w barze

mlecznym.
Podrożowali-
śmy sladami
naszego
patrona
Janusza
Korczaka, czyli
Henryka
Goldszmita,
obrońce dzieci. 
 Był lekarzem ,
pedagogiem,
pisarzem,
publicystą i
działaczem
społecznym.  

A.M


