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Wieluń wierszem pisany

    
    Miło nam poinformować o sukcesie uczniów naszej 
 szkoły Kingi Wilk i Krzysztofa Trochy, którzy zostali 
 laureatami I Powiatowego Konkursu Literackiego pt. 
 "Wieluń wierszem pisany".
 Kinga zajęła I miejsce w kategorii uczniów klas VII - VIII, 
 a  Krzysztof - II. Kinga odebrała także nagrodę specjalną 
 dyrektor WDK Elżbiety Kalińskiej. Oprócz pamiątkowych 
 dyplomów laureaci otrzymali książki i nagrody rzeczowe, 
 a  szczególnym wyróżnieniem będzie zamieszczenie 
 napisanych przez nich wierszy w pokonkursowym tomiku 
 poetyckim. 
 Kindze i Krzysztofowi serdecznie gratulujemy i czekamy 
 na tomik z ich wierszami. 

 
     W dniu 2 czerwca 2021 r. uczniowie z klas I – III wraz z 
 wychowawcami udali się do Fun Zone w Wieluniu. 
  Wyjazd zorganizowano z okazji Dnia Dziecka. 
 Niezapomnianych wrażeń dostarczyła dzieciom zabawa 
 w  Parku Madagaskar - figloraju z pięcioma zjeżdżalniami 
 i  basenami z kulkami oraz w parku trampolin JUMP 
 HEAVEN. Swoich sił uczniowie próbowali także na 
 ściankach wspinaczkowych. 

Fuhn Zone SPG
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My nie gryziemy

NATURALNIE BAŁTYCKIE

Uczniowie klas 1-3 wzięli udział w Akcji
Edukacyjnej “My nie gryziemy” Fundacji Ewy
Naworol.  Główne cele akcji to:  szkolenie
dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki
pogryzień i ataków przez psy, edukacja
dotycząca bezpiecznego obcowania i
komunikacji ze zwierzętami, zwrócenie uwagi
dzieci i dorosłych na sygnały wysyłane przez
psy oraz zmniejszenie liczby pogryzień
poprzez znajomość prawidłowego
zachowania w przypadku spotkania obcego
psa lub ataku.

Uczniowie klasy 2 w lutym brali udział w akcji
NATURALNIE BAŁTYCKIE. W ramach zajęć
zostały przeprowadzone gry i zabawy
interaktywne, których celem było zdobycie
wiedzy na temat naszego morza. Uczniowie
zostali nagrodzeni książkami.

Naturalnie Bałtyckie SPS
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Dzień gier w planszówki

13 maja w klasie II odbył się dzień gier w
planszówki.
Gry planszowe uczą ważnych umiejętności
społecznych, takich jak komunikacja
werbalna, dzielenie się, czerpanie
przyjemności z interakcji z innymi. Gry
planszowe mogą zwiększyć zdolność
koncentracji i wydłużyć czas koncentracji
dziecka, zachęcając do ukończenia
ekscytującej i przyjemnej nauki przez zabawę.
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Ja tu mieszkam - projekt I LO

23 czerwca uczniowie naszej szkoły
towarzyszyli swoim starszym kolegom z I LO
w Wieluniu podczas realizacji projektu
ekologicznego „Ja tu mieszkam”. Licealiści
zaprojektowali i umieścili tablice
informacyjne w miejscach dzikich wysypisk
śmieci oraz przygotowali kampanię
informacyjną dotyczącą pozostawiania
śmieci w lesie. Dwie ostatnie tablice znalazły
swoje miejsce w lasku w Gaszynie. Uczniowie
naszej szkoły dodatkowo ustawili tablice
informujące o tym, że las został posadzony w
1937 roku przez ówczesnych uczniów Szkoły
Podstawowej w Gaszynie.
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