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STRONA INTERNETOWA
NOWA STRONA SZKOŁY
W ostatnich dniach tworzona była nowa strona internetowa naszej szkoły. Główne jej kolory to: biały, szary,
niebieski i pomarańczowy. Teraz możemy podziwiać design i informacje zawarte na niej.
Założyła ją p. Beata Krawczyk - nauczyciel informatyki. Dzięki stronie możemy m.in. dowiedzieć się o historii
naszej szkoły oraz o jakości powietrza. Znajdują się też oczywiście aktualności.
Kacper Kuna

AKTUALNOŚCI
Większość z nich poświęcona jest
pandemii
koronawirusa.
Nauczyciele piszą o różnych
sprawach szkoły i tej strasznej
zakaźnej chorobie.
Chyba tym razem więcej dotyczy
rodziców niż nas - uczniów.
Ale są też informacje dotyczące
zdalnej nauki.

I nie tylko, bo w najnowszych
wpisach (prawa strona na zdjęciu
obok - nowej strony internetowej
szkoły, w zakładce nowe wpisy)
jest news o nas, czyli redaktorach
WagnerPress II.
Kacper

WAGNERPRESS II NA NOWEJ STRONIE
Jesteśmy dumni, bo właśnie o naszej redakcji pojawiła się informacja na nowej stronie internetowej szkoły.
Podajemy ją poniżej. Wystarczy kliknąć na słowo: tutaj. Otwiera się wtedy strona, na której są wszystkie nasze
gazetki.Ten numer jest już czwarty od czasu, gdy zamknięto nam szkołę.

Kacper
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ARTYSTYCZNE POMYSŁY
Znalazłam naprawdę przyjemny i twórczy pomysł na nudę.

ŚWIĄTECZNE KOPERTY
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych proponuję zrobić ozdobne koperty.
W klimacie zbliżających się wydarzeń.
Pomysł ten polega na przyozdobieniu kopert, które możemy wysłać do bliskich. Na naszym ,,przesyłkowym
płótnie” rysujemy świąteczne wzory, kolorujemy według uznania, możemy przykleić naklejki i inne ozdoby. Taka
dekoracja to świetna twórcza zabawa i pomysł na zabicie nudy.
Nie zapominamy o napisaniu ulicy, kodu pocztowego, województwa oraz adresata. Przy okazji możemy
przypomnieć sobie jak poprawnie zaadresować kopertę. Ja także postanowiłam przygotować takie koperty, oto
kilka z nich…
Ola Sasak

Czy myśleliście kiedyś, że można samemu ozdobić kopertę, zanim wyślecie życzenia? Teraz częściej robimy to
sms'em. Ale na pewno miło będzie, gdy sami wykonacie rysunek i choćby mailem wyślecie go wraz z
życzeniami do kogoś.
Może ktoś ma fajne pomysły na nudę, bo na pewno nie uczycie się cały dzień. Napiszcie do redakcji i
podzielcie się Waszą weną twórczą.
Redakcja
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SZKOLNY WOLONTARIAT
SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU CARITAS SYBERKA
Szkolny Klub Wolontariatu Caritas Syberka działa w naszej szkole od 2006 roku. Został założony z inicjatywy p.
Bogumiły Dudyńskiej, która uczy matematyki i ma taką cechę, że wielu uczniów każdego roku włącza w
charytatywne zadania. A jeśli już ktoś zostaje wolontariuszem, żegna się ze szkolnym klubem, gdy opuszcza
mury szkoły.
O działalności wolontariuszy z naszej szkoły pisaliśmy w 7, 17 i 40 numerach WagnerPress II.
A jest ich trochę. Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas Tak Pomagam czy Caritas Kromka Chleba to dwie z
wielu. Kartki świąteczne i drobne upominki z okazji świąt Bożego narodzenia i Wielkanocy dla samotnych
mieszkańców naszego osiedla też są wpisane w coroczny plan wolontariuszy. Wyprawka szkolna również
organizowana jest od wielu lat, oczywiście we wrześniu. Tradycją stały się także spotkania integracyjne z
przedszkolakami.
Ania i Marta

WOLONTARIUSZE U PRZEDSZKOLAKÓW
W tę akcję włączyło się dużo uczniów naszej szkoły.
Przez kilka tygodni codziennie przybywało zabawek,
książek, gier i słodyczy. Nad wszystkim czuwali
nauczyciele: B. Dudyńska, K. Trzcionka, D. Barańska i
A. Opiatowska.
Potem wszystko segregowaliśmy i pakowaliśmy. Gdy
zobaczyliśmy, ile prezentów udało nam się
przygotować, byliśmy bardzo zadowoleni i dumni.
I wyruszyliśmy do przedszkolaków, nie tylko z
prezentami...
Ania i Marta

WSPOMNIENIA Z WIZYTY W PRZEDSZKOLU
Marta: W czwartek 27 lutego 2020 roku odwiedziliśmy Przedszkole nr5 w
Będzinie. Poszliśmy tam z małymi upominkami oraz mieliśmy
przygotowane krótkie przedstawienie dla dzieci.
Ania: Organizatorami spotkania były dwie nauczycielki: p. B. Dudyńska i
K. Trzcionka. Byłam tam razem z kolegami z mojej klasy, czyli z
Angeliką, Kubą, Olkiem oraz z innymi uczniami.
Marta: Wchodząc do sali, w której czekały na nas maluchy, śpiewaliśmy
piosenkę o przyjaźni, by dzieci poczuły się trochę milej.
to nie koniec... czytaj: str.5
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WOLONTARIUSZE W
PRZEDSZKOLU
WSPOMNIENIA Z WIZYTY W PRZEDSZKOLU
Ania: Ale zanim doszliśmy do przedszkola, uczyliśmy się dodatkowej
piosenki, ponieważ trzech dziewczyn, które miały śpiewać, nie było.
Marta: Następnie podarowaliśmy dzieciom upominki w postaci słodyczy,
maskotek, gier i książek. Ucieszyły się bardzo i od razu chciały
dowiedzieć się, jakie prezenty dostały.
Ania: Gdy przedszkolaki nacieszyły się upominkami, rozpoczęliśmy nasz
występ. Potem ja zagrałam na ukulele „Pieski małe dwa”.
Marta: Przedszkolakom najwyraźniej się podobało, bo gdy
wolontariuszka przestała grać, zaczęli mocno bić brawo.
Ania: Po tym występie Kuba i Olek zaczęli recytować krótki wierszyk, a
zaraz po nich zaśpiewaliśmy wspólnie refren piosenki, której się
uczyliśmy w trakcie drogi do przedszkola.

Marta: Po wierszyku zaczęło się krótkie przedstawienie. Rozpoczęła je
piosenka pod tytułem ,, Hu, hu, ha Nasza Zima Zła’’ grana na gitarze
przez naszą koleżankę. Następnie mówiliśmy wiersze m.in.: ,,Entliczek
Pentliczek’’, ,,Okulary’’, ,,Chory kotek’’, ,,Na straganie’’, ,,Dyzio
Marzyciel’’, ,,Kłamczucha’’ oraz ,, Samochwała’’. Dzieci słuchały
naprawdę z zainteresowaniem.
Ania: Podobały im się też piosenki ,, Na wyspach Bergamutach’’ i
,,Kaczka Dziwaczka.’’
Marta: Na koniec spotkania, na
prośbę dzieci została zagrana
ponownie na ukulele piosenka
„Hakuna matata’’ z ,,Króla Lwa’’.
Ania: Zaśpiewaliśmy ją razem z
przedszkolakami.

Marta: Cała wizyta przebiegła
bardzo sympatycznie i została
zakończona słodką przekąską i
ciepłym pożegnaniem z
przedszkolakami.
Ania: Niestety, gdy wróciliśmy do
szkoły, okazało się, że zdążyliśmy
na sprawdzian z geografii.
Ania Krzan, Marta Czech

Dziennik Zachodni | Numer 77 04/2020 | Strona 6

WagnerPress II

www.dziennikzachodni.pl

www.juniormedia.pl

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

