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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Jak co roku w dniu 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Dla
każdego patrioty kochającego swoja ojczyznę jest to bardzo ważne święto. Zostało
ono uchwalone na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po
123 latach rozbiorów.
W tym roku ze względu na panującą epidemię święto to wyglądało inaczej niż w
latach poprzednich. Nie było uczniów, którzy każdego roku przemierzali
z uśmiechem na twarzy szkolne korytarze, w odświętnych strojach uczestniczyli w
uroczystościach, wykonując pieśni patriotyczne.
Dziś naszym przodkom za ich waleczność i poświęcenie jesteśmy winni pamięć i
szacunek. Dyskutowaliśmy o tym na lekcjach zdalnych z historii,
języka polskiego oraz na zajęciach z wychowawcą.
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Uczniowie naszej szkoły przygotowali także przedstawienie, podczas którego
przypomniane zostały ważne wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości.
Można je zobaczyć na stronie naszej szkoły. Zatem "Niech żyje niepodległość"!
/DOMINIK/
.
Tegoroczne Święto Niepodległości stało się okazją do
podjęcia współpracy na platformie eTwinning i
dołączenia do międzynarodowego projektu „Kartka dla
Polski 2020”, w którym bierze udział 141 nauczycieli z
kilku krajów oraz ich uczniowie w różnym wieku. To
trzecia edycja projektu zataczającego co roku szersze
kręgi.
W ten sposób uczniowie klas 5d, 6f oraz 6g w
nietypowy sposób postanowili
uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości i złożyć życzenia naszej Ojczyźnie.
/MICHAŁ/
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POLSKA “NA TALERZU”
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Niestety, w tym roku nie mogliśmy świętować
Narodowego Święta Niepodległości w tak wspaniały
sposób jak kiedyś. Nie odśpiewaliśmy podczas apelu
hymnu i nie robiliśmy kotylionów. Oczywiście, można
było wywiesić flagę, śpiewać hymn Polski w domu z
rodziną, ale jednak zgodzicie się ze mną, że
zdecydowanie lepiej się spotkać się z kolegami i
koleżankami, by uczcić Narodowe Święto
Niepodległości.
Nasza klasa tego dnia zrobiła
biało- czerwone potrawy. Jedni przygotowali kanapki,
drudzy - desery, a jeszcze inni różne wypieki . Ja
zrobiłam galaretkę w kolorach naszej flagi i dopisałam
słowo Polska. To nie tylko zabawa w kuchni, ale także
oryginalny sposób na świętowanie 102 rocznicy
niepodległości.
/MARTYNA/
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I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim

TYDZIEŃ DLA OSZCZĘDZANIA

Miło nam poinformować, że nasza koleżanka Zuzanna Gołąbek z
klasy 4e zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim. Ze względu na
pandemię Zuzia musiała nagrać własną prezentację wierszy
zgodnie ze zgłoszonym wcześniej repertuarem, a następnie
dostarczyć nagranie do Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej.
Zuziu, jesteśmy z Ciebie dumni.
Życzymy Ci dalszych sukcesów!
GRATULUJEMY!

W dniach 24-31 października 2020 r. zorganizowano w naszej szkole
„Tydzień dla Oszczędzania”.
Akcja Tydzień dla Oszczędzania to edukacyjna akcja, której celem jest
promowanie idei oszczędzania oraz przekazywanie wiedzy z zakresu
racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.
W ramach akcji „Tydzień dla Oszczędzania” zorganizowano dwa szkolne
konkursy.
Wyniki Konkursu matematyczno-ekonomicznego „SKARBONKA” dla
uczniów klas 4-5:
I miejsce: Szymon J. z kl. 4d
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Wyniki Konkursu matematyczno-ekonomicznego „Jak rozumiesz
oszczędzanie?” dla uczniów klas 6-7:
I miejsce: Lena O. z kl. 6e
.
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KONKURSY SZKOLNE I POWIATOWE W CZASIE PANDEMII
LIRYCZNA JESIEŃ

Kreatywny Nobel
Jak już wiecie, w tym roku w naszej szkole organizowany jest konkurs o
nazwie ,,Kreatywny Nobel”, w ramach którego uczniowie podejmują
różne ciekawe wyzwania. Ich celem jest pobudzenie kreatywności
uczestników. Co miesiąc zadanie jest inne, dlatego zabawa w
,,Kreatywnego Nobla” wcale nie jest nudna.

Wraz z nadejściem jesieni pojawił się konkurs dla klas
4-7 polegający na zilustrowaniu wybranego jesiennego
wiersza. Okazało się, że pomysłów było sporo. Różnorodne
prace niewątpliwie świadczą o talencie plastycznym
uczniów DWUNASTKI. Nagrody zostały przyznane w dwóch
kategoriach: klasy IV – V i VI - VII.
Lista zwycięzców znajduje się na stronie szkoły.
Przedstawiamy wybrane prace.

W październiku zadanie polegało na ułożeniu jak najdłuższego, gramatycznie poprawnego zdania,
w którym wszystkie wyrazy zaczynają się na literę ,,p”.
Niezmiernie mi miło przekazać Wam, że w tym miesiącu zostałam jedną
z laureatek, ale w imieniu całej redakcji gratuluję wszystkim, którzy
nadesłali swoje prace. Poniżej zamieszczamy prace październikowych
tryumfatorów:
W kl. IV-VII zwyciężyła Nadia Horyń z klasy IVE.
Po przymusowej, przydługiej, powodowanej pandemią przerwie,
podekscytowany pobiegnę poczytać pierwowzór powalającej powieści
poczytnego polskiego pisarza poligloty pana Patryka Pieńkowskiego
,,Pasjonujące przygody profesora Piotra Pinotapo przejściu półrocznej
psychozy paranoidalnej”, ponieważ poprzednia partia porażającoperfekcyjnej, psychologicznej prozy pozostawiła prawdziwie
przejmującą, po prostu palącą potrzebę przeczytania pięćdziesięciu
pięciu pozostałych pagin (prawdopodobnie przedstawiających przyszłe
perypetie profesjonalnie – prawie pedantycznie – portretowanych
postaci).
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Nowe zadania już zostały opublikowane.
Zapraszamy Was do dalszej zabawy.
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NASZ SPOSÓB NA LEKTURĘ
PAN KLEKS A PANDEMIA KORONAWIRUSA
Dlaczego nie?
Podsumowując pracę z lekturę, pozwoliliśmy sobie na odwołania do
współczesności. Co by było, gdyby pan Kleks żył w obecnych czasach?
Czy znalazłby sposób na pokonanie koronawirusa? Dziecięca
wyobraźnia nie ma ograniczeń! Spójrzcie sami na propozycje uczniów.
Gdyby pan Kleks żył w 2020 roku, na pewno:
- zmniejszyłby koronawirusa do minimalnych rozmiarów, potem
zapakował do koszyczka z balonikiem (który wcześniej służył do
transportowania jego prawego oka), a następnie wysłał na Księżyc
- zmieszałby wszystkie kolorowe szkiełka i magiczne pyłki, później
zrobiłby z nich lek, który rozmnożyłby za pomocą pompki powiększającej
i rozdał wszystkim ludziom, by nie chorowali
- wysłałby swoje oko na oględziny, poznał słabe punkty koronawirusa, a
potem zniszczył go płynem dezynfekującym własnej produkcji
- wykorzystałby swoją umiejętność latania, wzniósł się ponad kulę
ziemską i specjalnie przygotowanym płynem spryskałby z góry Ziemię
- gotowałby obiady z kolorowych szkiełek, powiększał je magiczną
pompką, a potem dostarczał starszym ludziom oraz lekarzom i
pielęgniarkom w szpitalach
- za pomocą pompki powiększyłby szpitale, by dla każdego chorego było
miejsce
To tylko niektóre z naszych propozycji. Dodatkowo stworzyliśmy portret
pamięciowy: "POSZUKIWANY" i zrobiliśmy portrety pana Kleksa.
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To tylko wybrane prace. Stanowią one
dopełnienie charakterystyki bohatera.

Pan Kleks w różnych sytuacjach
ukazanych w lekturze.
.

Michał
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Na górze od lewej: prace Wiktorii i Tymoteusza
z klasy 4e
Na dole od lewej: prace Magdaleny z klasy 4d i Igi z 4e

