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Trzecioteścik trwa... Klasa 3d podczas "egzaminu"

A tu trzeba trochę gimnastyki!

Ale fajnie teraz na przerwie!

A może tak w klasy?

„TRZECIOTEŚCIKI” ZA NAMI!

3 maja 2021 roku odbył się w naszej szkole  Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Wzięły
w nim udział wszystkie III klasy. Test składał się z trzech części: słuchania ze zrozumieniem (15 min.), czytania
ze zrozumieniem (35 min.) i części matematycznej (45 min.). Całość związana była z marzeniami, o których
trzecioklasiści mieli napisać kilka zdań.
O podzielnie się wrażeniami po teście poprosiłam naszą koleżankę Kamilkę Flis z klasy IIIe:

„W dniu testu nie byłam szczególnie zdenerwowana, ponieważ pani wychowawczyni dobrze przygotowała nas
do tego sprawdzianu - ćwiczyliśmy rozwiązywanie zadań na lekcjach. Test nie był trudny, a pytania nie sprawiły
mi kłopotów (no może nad jednym czy dwoma zastanawiałam się dłużej). Sądzę, że dobrze mi poszło. Po
teście byłam zadowolona. Młodszym kolegom poradziłabym, żeby się nie stresowali, przygotowywali się
systematycznie, a na pewno wszystko pójdzie dobrze. Cieszę się, że testy mam już za sobą i czekam
z niecierpliwością na wakacje!”
W imieniu całej redakcji wszystkim trzecioklasistom życzę zasłużonego odpoczynku!

Wasza starsza koleżanka Milena Borzęcka, 7f

Skoczę najdalej!

NAKLEJKI PODŁOGOWE
Tuż przed powrotem z nauczania
zdalnego klas młodszych na
korytarzach klas I-III pojawiły się…
kolorowe edukacyjne naklejki
podłogowe. Na przerwach można
teraz poskakać czy pograć w klasy.
Dziękujemy Radzie Rodziców!
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"Pierwsze" kwiaty już są..., a
wszystko za sprawą koła
artystycznego EkoDzieło i pań
Urszuli Czakon i Kingi Grzelak

Julka Korneluk z nagrodzoną
pracą

Praca konkursowa Julki

Wystawa w bibliotece szkolnej

GDZIE MIESZKAJĄ BOHATEROWIE UTWORÓW
CZESŁAWA JANCZARSKIEGO?

Czy pamiętacie historię Misia Uszatka, niedźwiadka o klapniętym uszku?
Jeśli nie słyszeliście o nim, zajdźcie do biblioteki. Czekają tam na Was
niesamowite historie napisane przez znanego poetę i pisarza Czesława
Janczarskiego (1911-1971), autora ponad 70 książek dla dzieci. Jeśli
chcecie dowiedzieć się, kim chciał zostać Wojtek, jakie serce miał tygrys
czy gdzie mieszka bajeczka, wybierzcie się do szkolnej biblioteki. Na
przygodę już czas!

Poleca Milena Borzęcka, 7f

WIERSZYK O WIOŚNIE
W niejednej książce
możesz przeczytać,

Że wiosną zęby nie będą zgrzytać,
Bo wtedy ciepło się robi na dworze,

Więc zacznij planować swoją
wycieczkę nad morze,

Ponieważ lata czas jest już blisko,
A dookoła rośnie dziś wszystko,

Pełno tu kwiatów
i ślicznych zapachów,

Ze snu zimowego 
budzi się część ssaków,

Pogoda przyprawia o ekscytację,
A każdy czuje

 zbliżające się wakacje!

Natalia Rysiowska

Miło nam poinformować, że
w konkursie plastycznym

"Wielkanocne tradycje i obyczaje"
organizowanym przez LOK zostali

nagrodzeni także uczniowie
naszej szkoły.

W kategorii prac płaskich
III miejsce zajęła Maja

Borysowska (3c). Natomiast
w kategorii prac przestrzennych
II miejsce zajęła Julia Korneluk

(2e), a III miejsce - Natasza
Lis (2f). Wyróżniono też pracę

Alicji Tchorek z zerówki.
Wszystkim nagrodzonym

(a konkurencja była duża -
198 prac) gratulujemy!
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ROZTAŃCZONE MALUCHY

W poniedziałek 24 maja dzieci z klasy Ib i oddziału
zerowego naszej szkoły uczestniczyły w projekcie
"Roztańczona szkoła z LOK".
Na specjalne zaproszenie wychowawczyń pani
Krystyny Buni-Maleszyk i pani Magdy Kwiatkowskiej
do dzieciaków przybyła pani Ewa Wojciechewicz -
instruktorka z Lubartowskiego Ośrodka Kultury.
Głównym punktem były warsztaty taneczne, ale zanim
dzieci wzięły w nich udział, pani Ewa opowiedziała im
o rodzajach tańców. Bardzo interesujące były też
kolorowe stroje, w których tancerze występują na
turniejach. No a potem był już tylko taniec, na który
z dużą niecierpliwością wszyscy czekali. Po krótkiej
rozgrzewce mali "tancerze" poznawali podstawowe
kroki cha-chy - tańca towarzyskiego.

Zerówka po nauce cha-chy

Klasa Ib z p. Ewą Wojciechewicz

Tak wyglądają kroki męskie A tak damskie!

Poznajemy podstawowe kroki

Pilnie się uczymy!
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"GĄSIENICE"
ZERÓWKOWY TURNIEJ GRY

W poniedziałek w oddziale przedszkolnym naszej
szkoły rozpoczyna się klasowy turniej gry
w "Gąsienice". To logiczna gra planszowa, którą
każde dziecko wykonało dla siebie (wykorzystując
plastikowe nakrętki). Koniec rozgrywek zaplanowany
jest na środę. Kto okaże się mistrzem logicznego
myślenia, przewidywania i umiejętności
kombinowania? Przekonamy się już wkrótce! Wyniki
podamy w następnym numerze "Szkolniaka".
Na czym polega gra? O to zapytaliśmy organizatorkę
zabawy - panią Magdę Kwiatkowską. "Układamy
nakrętki przypadkowo na brzuszkach gąsienicy (jedno
kółko jest puste, co daje możliwość przesuwania).
Możemy przesuwać nakrętki pionowo lub poziomo
o jedno pole. Nie możemy przesuwać "na główkę
robala". Dążymy do uporządkowania nakrętek
zgodnie z kolorem gąsienicy."
A może i Wy spróbujecie?

Redakcja

AWANS RECYTATORÓW

Miło nam poinformować, że do wojewódzkiego etapu
40. Małego Konkursu Recytatorskiego zakwalifikowali
się Helenka Kozak z klasy Id i Antek Kozak z klasy
3e. Wyróżniona została także Julka Sposób z klasy
IIIe.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!

Kto pierwszy ułoży? Maja czy Krystian?

Lena w trakcie zabawy

Mikołaj prawie już ułożył

Niektóre bileciki już całe skasowane!

UWAGA! UWAGA!
Przypominamy dzieciakom z klas II-III, że jeszcze
tylko trzy tygodnie do końca akcji naszej biblioteki
szkolnej "Bilet powrotny do biblioteki". Kto jeszcze
nie ma skasowanego całego bileciku, zapraszamy do
odwiedzenia biblioteki i wypożyczenia brakujących
pozycji. Czekają na Was ciekawe książki
o różnorodnej tematyce!

Zapraszamy!
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GAZETKA "SZKOLNIAK" 2020/2021

Zespół redakcyjny w składzie: Milena Borzęcka, Wiktor Kowalski, Natalia
Rysiowska, Rafał Skrzeszewski
Opracowanie graficzne: Rafał Skrzeszewski
Opiekunowie: Ewa Abramek i Agata Borzęcka

SZKOŁA NA WESOŁO

Pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiesz jakieś zdanie
w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- A  teraz tak przekształć zdanie,
aby było zdaniem rozkazującym.
- Wio!

Bliźniaki wracają ze szkoły i od
progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs
klasowy "Czyja mama jest
najpiękniejsza?" Wszyscy
głosowali na swoje mamy, a ty
dostałaś dwa głosy.

Po powrocie ze szkoły:
- Wiesz, tato, Jacek nie przyniósł
dziś do szkoły kapci i pani odesłała
go do domu. No i mamy świetny
pomysł!
- Tak? Ciekawe, jaki?
- Jutro bez kapci przychodzi cała
klasa!!!

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek
może robić tyle błędów?! - Dziwi
się polonistka, oddając pracę
domową uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. Pomagali mi mama i tata.

Jasio wraca ze szkoły, a tata do
niego mówi:
- Znowu zgubiłeś klucze od domu?
- Nie martw się, tato, tym razem
przyczepiłem kartkę z naszym
adresem.

Ksiądz pyta podczas katechezy:
- Co to jest pycha?
- Pycha jest wtedy, jak mama
ugotuje coś dobrego.

Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga
rzeczownika ”niedziela”?
- Wakacje, proszę pani!

Wybrał: Rafał z 6e

Oprac. Rafał S.
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