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                         1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA
                        - ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI

Najlepsze życzenia dla wszystkich dzieci!

Uśmiechu każdego poranka,
beztroskiej zabawy co dnia!
Słodyczy nie tylko od święta,
codziennie spełnienia marzeń.
Miłości najbliższych, sympatii kolegów
dla tych najmłodszych, dla tych najstarszych,
 - dla Wszystkich! Dla Dzieci!

Życzy Redakcja 

A.B.
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Systematyczność to podstawa

W domowym zaciszu

Wywiad z Panią Nadią Batorską – nauczycielką
języka angielskiego.

Dzień dobry. Proszę o udzielenie odpowiedzi na kilka
pytań.

-Skąd wziął się pomysł na naukę właśnie tego języka?
-Prawdę mówiąc,to właśnie moja mama, która jest
nauczycielką j.angielskiego, zaszczepiła we mnie
zainteresowanie tym językiem.

-Jakie studia trzeba skończyć, aby zostać
nauczycielem języka angielskiego?
-Aby uczyć j.angielskiego trzeba ukończyć studia
magisterskie na kierunku filologia angielska.

-Iloma językami Pani włada?
-Znam cztery języki.

-Od którego roku życia, zaczęła Pani uczyć się języka
angielskiego?
-Rozpoczęłam swoją edukację języka angielskiego w
wieku 8 lat. 

-Jaki jest Pani sposób, na naukę języków obcych i jak
uczyć się ich efektywnie?
-Przede wszystkim trzeba uczyć się
systematycznie. Dobrą metodą jest oglądanie filmów
z napisami, czytanie książek oraz słuchanie muzyki w
j. obcym. 

-Jakie odwiedziła Pani anglojęzyczne kraje?
-Odwiedziłam Anglię.

-Czy uczniowie naszej szkoły, chętnie uczą się języka
angielskiego?
-Niektórzy uczniowie bardzo chętnie uczą się języka
angielskiego. Biorą udział w konkursach. Niestety nie
wszyscy…

-Co jest dla Pani wyzwaniem w pracy zawodowej? 
-Zdecydowanie największym wyzwaniem jest
uświadomienie uczniom jak ważną rolę odgrywa  
znajomość języka obcego.

-Jakie są plusy i minusy pracy nauczyciela języka
angielskiego?
-Owocna praca uczniów i efekty jakie ze sobą
niesie, to coś, czym cieszę się każdego dnia. Jak
wiadomo każda praca ma także minusy, jednym z
nich jest obojętność niektórych uczniów.

-Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i życzę samych
pilnych uczniów oraz sukcesów w pracy zawodowej.

Maja Derkacz

Fot. N. Batorska
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Szkolny Dzień Wiosny

Dnia 19 marca 2021 r. w naszej szkole odbył się Dzień Wiosny. Tego dnia dzieci mogły zaprezentować swoje
talenty, dopingować uczestników konkursów oraz angażować się w zorganizowanych zabawach. Na sali zebrali
się uczniowie klas I-III, którzy przygotowali piosenki do konkursu. W jury zasiedli: Joanna Pawlas, Henryka
Pietroń – Polska. Każdy bawił się tam świetnie nie zapominając, że jest to konkurs. Jury po wysłuchaniu
wszystkich występów podjęło zaskakującą decyzję! - Każdy uczestnik konkursu piosenki został jego zwycięzcą!
Ze względu na przepiękne wykonania utworów, jury nie było w stanie wybrać laureatów i stwierdziło, że na
podium powinni stanąć wszyscy. Uhonorowani i wyróżnieniami zostali wszyscy uczestnicy konkursu piosenki.
Po zaprezentowaniu talentów wokalnych, rozpoczęła się zabawa na sali w rytm konkursowych piosenek. W
zabawie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Następnym punktem obchodów Dnia Wiosny był ,,Wiosenny
Pokaz Mody”, w którym udział wzięli: Derkacz Maja, Krzyszczak Patrycja oraz Żłób Karol – uczniowie klasy VI.
Jak na wiosenny pokaz mody przystało, stroje były lekkie, zwiewne i kolorowe. Uczniowie biorący udział w
pokazie oczywiście takie stroje zaprezentowali dwukrotnie. Było bardzo kolorowo i wesoło, co zostało
docenione gromkimi brawami oraz uśmiechami na twarzach widzów Wiosennego Pokazu Mody.

  
Maja Derkacz, Krzyszczak Patrycja

Artyści z dyplomami Fot. A. Buszowska
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Twórczość uczniów i przedszkolaków

Sowa mądra głowa

Sowa huczy hu-hu-hu,
wstaje, gdy ja kładę się do snu.
W nocy jej się świecą oczy
i myszka z norki nie wyskoczy,
bo poluje na nią sowa.
Sowa mądra głowa.

Zuzanna Puławska, kl. II

Sowa

Wiosna

Przyszła już wiosna,
drzewa wypuściły pąki.
Z ciepłych krajów,
pomału zlatują się skowronki.
Bociany, jaskółki latają
i świetnie się przy tym bawią.

Nikola Snopek, kl. II

Wiosenne zajączki

Wiosna

Rys. Zuzanna Puławska

Fot. A. Puławska

Rys. Jaś B.


