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Przewodnicząca – Zuzanna Strochalska 
Zastępca - Jakub Majchrowski 

Skarbnik – Kinga Bajorek 
Fotograf - Martyna Werbicka 

     Jak co roku  uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Gaszynie przystąpili do
akcji Sprzątania Świata. W tym roku
odbywa się ona pod hasłem „Rezygnuję,
Redukuję, Segreguję”. Nie zapominajmy,
że Ziemia to nasz wspólny dom, o który
wszyscy powinniśmy dbać.
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     W wyniku rozstrzygnięcia przez WFOŚiGW w Łodzi konkursu "Nasze
Ekologiczne Pracownie" otrzymaliśmy dofinansowanie na utworzenie
przy naszej szkole punktu dydaktycznego "Smaki Natury". 
     Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przyszkolnego,
poprzez zakup pomocy dydaktycznych, stacji meteorologicznej, zegara
słonecznego, nasadzenie roślin, utworzenie ścieżek dydaktycznych, ale
także stworzenie miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji na
świeżym powietrzu. 

Smaki Natury

Ekopracownia 
pod chmurką

SPG
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#sadziMY

Zasady ruchu drogowego

 
18 września wzięliśmy udział w ogólnopolskiej
akcji „#sadziMY” zorganizowanej przez Lasy
Państwowe, które przygotowały milion sadzonek.
Doskonale wiemy, że lasy i drzewa zapewniają
nam tlen, oczyszczają powietrze oraz korzystnie
wpływają na klimat i samopoczucie nas
wszystkich. Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu
Wieluń za przekazanie sadzonek.

28 września klasy 1-3 uczestniczyły
w zajęciach profilaktycznych
dotyczących bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz
cyberbezpieczeństwa. 
Dziękujemy KPP w Wieluniu za
współpracę.

Bezpieczeństwo na drodze SPG

http://www.szkola.gaszyn.pl/?q=node/487
https://www.facebook.com/hashtag/sadzimy?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0X870PoBYYBdUEHK9EK5GA7Byh609BBoB9_t7AFT0JchTh1VbC4CxgaNh-NjODg6mHiJp96cfmADcw-kcb84eH9_cPtksJYtEjfXqc4_9vLj6kmHco1H9PfdVgPFH3Zk0h8_ITHcI2g5F0qm6RVy8P-M-gzLCne4gNongOdp4FNyMmkIK3w9Q5Qu8bhCF2oJ9GqVE1tJVTcZxtz7zqZX58r-Jxal7B7qrbKhYgVauT3HrGUJjoLulN-1KiLNPHNGvftZhcBKtBx_wVn1PaVtEacIyK4slAlNYtJr4bDn83b3EXTzwqqCaBeCVDk7X2zXAzjxczAGkRgCuymdxPUcvwCabri_hLAYWokzPwh1v7DV1szKaWvPqA7kl-HGlUsmTzbK9ooegvEpVctgwUiN79o7Vp2HuhvU4KyOG4ndLaYu5njGip1mh0yxPD5JJtDFFhIhz_RTplDG8-7dd8T4-vGrivu7Q-5r1fxagjkf7JdrSCXjtb3AcEX_mraRFmi7v8R5EFlF4n8114Xr4Kn6S_2Wr6YKDw23i3BU5Aw&__tn__=%2ANK-R
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XVI KAMPANIA BIAŁYCH 
SERC TRWA! 12-25.X.2020 R.

"WSZYSTKO W TWOICH
RĘKACH"

   
     Kolejny raz nasza szkoła bierze udział w
Kampanii Białych Serc, która rozpoczęła się
12 października 2020 r. Jej celem jest
uświadomienie szczególnie młodych ludzi o
zagrożeniach, jakimi są narkotyki czy innego
rodzaju uzależnienia. 
     W tym roku główny organizator porusza
temat szkodliwości e-papierosów, które
stanowią zagrożenie dla zdrowia, ale także
dla życia. 
     Pandemia koronawirusa nie zatrzymała
białych serduszek w walce o zdrowie i życie
wolne od uzależnień, a więc od 12 do 25
października 2020r. odbędzie się wiele akcji,
w tym także imprezy promujące zdrowy i
sportowy tryb życia. Wszystko z
zachowaniem pełnych zasad
bezpieczeństwa. 
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     Kolejny raz bierzemy udział w CodeWeek, czyli
Europejskim Tygodniu Kodowania. W tym roku odbywa się on
w dniach 10-25 października. CodeWeek to społeczna
inicjatywa, w ramach której europejskie państwa konkurują w
liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z
programowaniem.
     
     Uczniowie naszej szkoły tworzyli projekty w Scratchu,
programowali drogę robota na różnych stopniach trudności.
Kodowali również bez użycia komputera, m.in. szyfrowali
wiadomości, wykonali kubeczkowy rozbiór zdania.
     
     Udowodniono, że kodowanie rozwija umiejętności
matematyki, logiki, czytania, rozwiązywania problemów i nauk
stosowanych. Innymi słowy, pomaga budować umiejętności
matematyczne, ścisłe i przyrodnicze, ożywiając te tematy w
sposób, którego nie można osiągnąć za pomocą podręcznika.
Nauka kodowania pomaga wszystkim zrozumieć otaczający
nas świat, który ulega ciągłym zmianom.

                        CodeWeek, 
czyli Europejski Tydzień Kodowania
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Lapbook, 
czyli "książka na kolanach"

     
     W naszej szkole stawiamy na kreatywność
oraz innowacyjność. Dlatego podsumowaniem
pracy z lekturą „Akademia Pana Kleksa 
w klasie IV było wykonanie lapbooków.  
     Lapbook to inaczej "książka na kolanach".
Jest to rodzaj teczki lub folderu na wybrany
temat wypełniony zebranymi informacjami,
rysunkami, ciekawostkami.    
     Zajęcia zaowocowały niezwykle fantazyjnymi
pracami. 
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