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Czekamy na ferie

Zdrowo i na sportowo
Dzieci będą mogły przebywać
na feriach 6 - 8 godzin dziennie.

Oprócz zajęć w budynku szkoły, będą wyjścia do:
*Muzeum Mazowieckiego
*Książnicy Płockiej Dział Zbiorów Audiowizualnych
*Happy Parku (Stróżewko)
*na kręgielnię (Galeria „Wisła”)
*do „Kina za rogiem”

Ferie w szóstce
od 10 do 14 lutego
Zaplanowano:
*zajęcia plastyczne
*zajęcia twórczości artystycznej
*zabawy sportowe w sali gimnastycznej
(różne dyscypliny)
*zajęcia geograficzno-przyrodnicze
„Z różnych stron świata”
*zajęcia z origami
*zajęcia a elementami historii
„Śladami mitów”
*podstawy programowania
*zajęcia wychowawczo-profilaktyczne
(gry i zabawy świetlicowe)
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Ale się działo
Koło teatralne kl. 1-3 zaprezentowało 10 grudnia
przedstawienie pt. "Brzechwa dzieciom".
W inscenizacji
wykorzystane
zostały wiersze
Jana Brzechwy
o tematyce
zwierzęcej Zoo, "Entliczek
- pentliczek",
"Mucha",
"Żuraw i
czapla", "Żaba"
i wiele innych.
Wiersze
przeplatane
były piosenkami
i tańcami.

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Młodzi
twórcy literatury" organizowanym przez Książnicę
Płocką otrzymał Aleksander Dominiak z kl. 2b.
Oprócz nagród książkowych i rzeczowych, dostał
zaproszenie do udziału w prowadzonej na żywo w
Warszawie audycji Polskiego Radia. Gratulujemy i
życzymy Alkowi kolejnych sukcesów!

Nagrodzona praca Alka
Nie na końcu jest moje miejsce…
Cześć. Chciałbym Ci opowiedzieć o mojej historii.
Nie jest to historia życia. Takie są ważne i poważne.
Moja historia to moje odkrycie.

.

.

Jestem odważny, ale czasami nie byłem odważny..
Nie byłem odważny, kiedy babcia zaproponowała
wyjście na zajęcia taneczne w zespole "Dzieci
Płocka". Moja babcia naprawdę zaproponowała pójść
do tego zespołu! Ja się zgodziłem. Lubiłem przecież
tańczyć z mamą.
Mój pierwszy dzień na zajęciach był trudny. Bardzo
się bałem. Nie było tutaj mamy. Pan Paweł pokazał
nam występ starszej grupy. To mi się podobało.
Później tańczyliśmy my. Było inaczej niż z mamą.
Wyglądało też inaczej niż w starszej grupie.
Powoli się rozwijałem, no i się przyzwyczaiłem.
Przyzwyczaiłem się do zajęć i do nowych kolegów.
Były tam też dziewczyny. Do nich też się
przyzwyczaiłem.
No dobrze, wróćmy do rzeczy. Potem, no
powiedzmy po dwóch latach, druh Paweł wskazał
kilka osób. Miał odbyć się nasz pierwszy występ i to
właśnie my mieliśmy tańczyć i śpiewać. Druh nas
ustawił jak będziemy tańczyć. Ja miałem być na
początku.
Dzień występu to dziwny czas. Bolał mnie nawet
brzuch. Mama powiedziała, że to pewnie trema, ale ja
nie znam tego słowa. Byłem za to w pierwszej parze.
Wyszliśmy na scenę w specjalnych strojach. Potem
odbył się nasz występ. Bardzo się stresowałem. Były
też małe porażki, ale wydaje mi się, że nikt tego nie
widział. Wszyscy bili nam brawa. Poczułem się jak
bym został królem świata. Moja głowa nie wiedziała,
co pomyśleć. Byłem z siebie tak dumny, że o mały
włos się nie popłakałem. Wszyscy ludzie mnie
widzieli, bo byłem w pierwszej parze. Brzuch mnie już
nie bolał, a tata powiedział, że jestem mega zdolny
gość.
Dzisiaj jestem odważny. Chcę tańczyć i chcę być w
pierwszej parze. Chyba dałem radę. No dobrze, chyba
zakończymy naszą historię. Do zobaczenia
następnym razem.
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Czekaliśmy na każdego
Bożonarodzeniowa zaduma towarzyszyła nam
18 grudnia na pierwszym w naszej szkole Wieczorze
Kolędowania. W pięknej scenerii w sali gimnastycznej
spotkali się rodzice, babcie, dziadkowie, ciocie,
wujkowie, nauczyciele i dzieci, aby przez moment
pobyć razem. Uczniowie przedstawili wiersze o
tematyce świątecznej. Zgromadzeni mieli możliwość
wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Spotkanie
skłaniało do przemyśleń i refleksji nad tym,
co najważniejsze.
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Już po raz szesnasty!
W dniu 10 stycznia odbył się w naszej szkole
Rejonowy Konkurs Kolęd i Pastorałek „Cicha noc”. W
tym roku do rywalizacji stanęło 37 duetów. Nie
zabrakło także reprezentantów naszej szkoły w
kategorii I (kl. 1-3), II (kl. 4-6) i III (kl. 7-8).
Alicja Dryńkowska i Ola Giżyńska, kl. 3a – II miejsce
Karolina Jędrak i Oliwia Szulc, kl. 3b – wyróżnienie
Kornelia Misiak, kl. 5a i Krystyna Kubera, 6s - II m
Jagoda Rękawiecka i Filip Barański, 4s - III miejsce
Kinga Białobrzeska i Sylwia Dmochowska, 8a – I m
Julia Zych i Nina Denst, kl. 8a – III miejsce

Jasełka

Misterium Bożonarodzeniowe przybrało różne
formy. 20 grudnia oglądaliśmy w jasełkach
następujące sceny: Zwiastowanie, sen Józefa,
poszukiwanie noclegu przez Świętą Rodzinę, czas
narodzin Zbawiciela.
Wcześniej odbył się konkurs na „Najpiękniejszą
szopkę bożonarodzeniową”, w którym nagrody
zdobyli: Kinga Tomczak z kl. IIIb i Szymon Fersz z kl.
Ia. Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Markowska kl. Ia,
Alicja Mroczek kl. Ia i Oliwia Charzyńska kl. IIIb.

Uczniowie klasy 2a, 5a, 6b, 6s wzięli udział
w projekcie “IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE,
LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ ".
Celem kampanii było zwrócenie uwagi wszystkich
polskich rodzin na to, jak ważne są bezpośrednie
relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach
swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak
również – a może nawet przede wszystkim –
kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.
Uczniowie napisali świąteczne życzenia do swoich
bliskich, a następnie wysłali osobiście kartki na
poczcie. Dzięki temu, Święta Bożego Narodzenia były
jeszcze piękniejsze.

Jeszcze tylko wrzucić do skrzynki
Sylwia i Kinga

.

.

kl. 2a
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SERCE NA DŁONI

Czy warto pomagać? To pytanie powraca niejednokrotnie. W naszej
szkole staramy się zauważać tych, którym potrzebne jest nie tylko
wsparcie, ale i dobre słowo. Niesiemy pomoc tym wszystkim, którzy
znależli się w trudnej sytuacji. W tym roku braliśmy udział w zbiórkach
pieniędzy na Górę Grosza oraz karmę dla zwierząt ze schroniska.
Włączyliśmy się także w
ogólnopolskie akcje Caritas
i Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Pomogliśmy Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w
Kleniewie.
No i po raz drugi przygotowaliśmy
Szlachetną Paczkę!
Warto pomagać!
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Zostań szkolnym omnibusem!
Chcesz zostać mistrzem
ortografii ? A może chciałbyś
zaprezentować swój talent
plastyczny i wykazać się
niezwykłą wyobraźnią? W
naszej szkole bierzemy
udział w wielu konkursach.
Ostatnio wybraliśmy tych,
którzy piszą bezbłędnie.
Mistrzami ortografii zostali:
Filip Barański z kl.4s,
Magda Szczecińska z kl.5a.
Z klas szóstych najlepsze
okazały się: Natalia
Lechmitz i Natalia Olewnik.
Natomiast w klasach 7 i 8
laureatami konkursu zostali:
Antoni Kosieradzki i Kinga
Białobrzeska.
Nie umilkło jeszcze echo
konkursu ortograficznego, a
już zachwycamy się pracami
plastycznymi, które powstały
pod wpływem wiersza
Czesława Miłosza „Wyprawa
do lasu”. W konkursie
„Poezja malowana słowem”,
najpiękniejsze prace
zaprezentowały uczennice
klasy 8a - Urszula
Chojnacka oraz Liwia
Buczek- Zaremba. Drugie
miejsce zajęły: Kormelia
Misiak z kl.5s oraz Maja
Zajlic z 6b. Trzecie miejsce
należy do Magdaleny
Szczecińskiej z kl.5a.
Gratulujemy!!!
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DOBRE RADY
Przed nami ferie,ale zaraz po nich
trzeba będzie zmierzyć się ze
szkolną rzeczywistością. Drugi
semestr nie będzie łatwy. Co
zrobić, żeby był lepszy niż ten
pierwszy. Po pierwsze zacznij od
systematycznej nauki, odrabiaj
prace domowe, staraj się nie robić
sobie zaległości, rozwijaj swoje
zainteresowania, dbaj o dobre
relacje z kolegami i koleżankami.
Możecie sobie pomagać. Miej czas
na to, żeby odpocząć,
spotkać się z przyjaciółmi, pójść do
kina albo na basen. Bądź miły
i sympatyczny dla innych. W dobrej
atmosferze, łatwiej się czegoś
nauczyć. Czas szybko minie.
Głowa do góry!
Za niecałe pięć miesięcy
WAKACJE!

Nauka to obowiązek, który może być przyjemnością,
jeśli wiesz po co się uczysz, do czego zmierzasz, co
chcesz osiągnąć. Uczenie się to zdobywanie
doświadczenia, także na błędach. Staraj się być
mądrym, poszukującym, dociekliwym i otwartym.
Odkrywaj to co możesz odkryć, konsekwentnie staraj
się dążyć do wyznaczonego przez siebie celu.
Rozwijaj własne kompetencje. Istotą kompetencji są:
• wiedza- „wiem , co mam robić”
• umiejętności -„potrafię to zrobić”
• postawa -„chcę to zrobić”
Kształtuj w sobie motywację, wtedy nauczysz się
wszystkiego i będziesz to robić z przyjemnością.
Bądź kreatywny, rozwijaj w sobie potrzebę
doskonalenia i poszerzania wiedzy oraz umiejętności.
Zapomnij o wszystkich powodach, dla których coś się
nie uda. Wystarczy znaleźć jeden dobry powód, dla
którego się powiedzie.
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Co wyczarować ze zbędnej płyty CD,
albo z kawałka tapety?

Zimę przywołują w wierszach
uczniowie klasy 3b

Recykling czy upcykling?
Śnieg pada,
na dworze biało.
Dzieci na sankach zjeżdżają
śmiało.
Lubię kiedy pada śnieg,
bo zabawa fajna jest.
Natalia Szalonkiewicz
Pada śnieg, pada śnieg,
już dzieci lepią bałwana,
śnieżkami się rzucają
i słychać sanie Mikołaja.
Oliwia Charzyńska

.
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Gdy naprószy dużo śniegu,
dzieci bawią się śnieżkami.
Ulepimy dziś bałwana,
będzie frajda niesłychana.
Adam Kłodawski
Przyszła zima
biało jest dokoła
pod kołderką zniknął smutek
na zabawę przyszła pora.
Dawid Machczyński
Za oknem śnieżek już,
dzieci w czapkach biegną znów,
a gdy mrozek złapie już,
szron na samochodach znów.
Oliwia Szulc
Za pięknym białym oknem pada
piękny puszysty śnieg,
a tu dziewczynka z parasolem
a za nią chłopiec biegł.
Zuzia Bielecka
Zimą pada śnieżek biały.
Bardzo dobry do zabawy.
Dzieci bawią się od rana.
Bardzo fajna jest zabawa.
Kinga Tomczak

Baw
cie
się
twór
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waj
cie.

Wyobraź sobie, że...

Ży
czy
my
bez
piecz
nych
i
uda
nych
ferii!

Jestem płatkiem sniegu. Szybowałem nad jakimś
miastem, aż w końcu gdzieś wylądowałem. Byłem na
placu zabaw. Słyszałem jakieś krzyki. Poznałem, że
to zbliżające się do mnie dzieci. Ale właśnie te dzieci
ulepiły ze mnie najlepszego bałwana!!!
Jakub Kobuszeski, kl. IIIa

Jestem płatkiem śniegu. Moja rodzinka gdzieś koło
mnie zlatuje z pięknych chmurek. Miły wiaterek wieje i
czasem, gdy tak sobie spadam, to myślę – jaki piękny
jest ten świat! Ludzie jeżdżą na łyżwach, dzieci lepią
bałwany i jeżdżą na sankach. Czasami chciałbym się
zamienić w człowieka, żeby móc robić te wszystkie
rzeczy.
Patrycja Jasińska, kl. IIIa
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Strefa dobrej zabawy i humoru
Nauczyciel na lekcji polskiego pyta
się Stasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się
kąpiesz, on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie
profesorze.
- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj
przyszedł brudny do szkoły i pani
go wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła
brudna.
Mama pyta synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie
wypytują, a ja o niczym nie wiem.
Mama tłumaczy Jasiowi:
- Trzeba być grzecznym, żeby
pójść do nieba!
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do
kina?
- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze
odrobione zadanie - mówi
nauczycielka - Czy jesteś pewien,
że twojemu tacie nikt nie pomagał?

