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   Poznajemy twórczość 
     Fryderyka Chopina

Pasja może być początkiem
sukcesu!

Kl. 2c

Miesiąc listopad poświęcony jest pamięci osób
zmarłych, znanych i cenionych. Klasa 2c poznała
sylwetkę znanego człowieka, kompozytora i
pianistę Fryderyka Chopina. Fryderyk zaczął grać
na fortepianie kiedy miał zaledwie pięć lat. Na
początku uczyła go matka, ale później był pod
opieką nauczyciela Wojciecha Żywny. Chłopiec już
w wieku 7 lat napisał swoją pierwszą kompozycję.
Niedługo potem zaczął też występować, a jako
nastolatek grał już koncerty na całym świecie. Te i
inne ciekawostki, o tym znanym Polaku można
było przeczytać na holu szkoły przy sali 017.
Wychowawca  klasy 2c Justyna Baron

Nikodem 2a

                  Wywiad z Nikodemem Furmanem z klasy 2a
Piegusek usłyszał, że niektóre dzieci opowiadają o swoich
zainteresowaniach. Wśród nich jest Nikodem Furman z klasy
2a. Nikodem chciał się podzielić, tym co go interesuje, dlatego
odpowiedział na kilka pytań Pieguska.
Piegusek:Czym się interesujesz?
Nikodem: Lubię tworzyć swoje książeczki.
Piegusek:Kiedy napisałeś nową książkę?
Nikodem: Ta, którą prezentuję, jest nowa. Napisałem ją
niedawno.
Piegusek:O czym jest Twoja książka?
Nikodem: O samolotach i statkach. Lubię wszystko, co jest o
wojsku.
Piegusek:Ile zajmuje Ci napisanie książki?
Nikodem: Niewiele czasu. Skupiam się na rysunkach.
Piegusek:Czy jeszcze coś napiszesz?
Nikodem: Bardzo chętnie.

J.B.

B.K.
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Nasza szkoła wzięła udział
w projekcie 

„Gramy w zielone”- ogródki
przyszkolne.

Klasa 2c wraz z wychowawcą
Justyną Baron zaangażowała
się w koordynowanie tego
przedsięwzięcia.

Kl.2c

Kl. 2c

Kl. 2cKl. 2c

Kl. 2c

Kl. 2c

Kl. 2c

  Jesienią pamiętamy,
aby
     wiosną było pięknie!

        Gramy w zielone!

W piątek 5 listopada nasze
ogródki przyklasowe zostały
upiększone i zyskały nowe
różnorodne rośliny, które
przyjechały z Centrum
Ogrodniczego „Iglak” wraz z
panią Anną Śniecikowską 
i panami ogrodnikami.
Uczniowie z 2c z ogromnym
zaangażowaniem sadzili
rośliny w swoim przyklasowym
ogródku.

Kl. 2c

Mimo, że pogoda była
niesprzyjająca i dzieci trochę
zmarzły, radość z
posadzonych roślin była
wielka. Każdy 
z dzieci mógł sprawdzić się 
w roli ogrodnika. Czekamy
teraz na wiosnę, aż wszystko
pięknie zazieleni się i
rozkwitnie. 
A teraz pokażemy jak
pracowaliśmy.
Koordynator projektu 
Justyna Baron

J.B.

J.B.

J.B.J.B.

J.B.

J.B.

J.B.

J.B.
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Chińczyk, klasy i twist to zabawy z dzieciństwa
sprzed ponad 30 lat ! 
Dawniej wystarczyło kawałek chodnika, kreda,
kamienie i była świetna zabawa. Dzisiaj
przypominamy je w nowej, odświeżonej i bardzo
kolorowej wersji. 
Na szkolnym korytarzu pojawiły się kultowe gry.
Uczniowie klas 1-3 podczas przerw i lekcji wf mogą
próbować swoich sił rywalizując z przyjaciółmi. 
Jest to wspaniała okazja do integracji, wspólnego
śmiechu i zadbania o kondycję fizyczną.

No w "Chłopka" to chyba graliście
już w przedszkolu? Kto przeskoczy
pola na jednej nodze?

3e 3e

Słuchajcie uważnie.
W tej zabawie chodzi o
przeskakiwanie tylu pól, ile
wyrzucicie oczek na kostce.

3e

      W szkole w koło na wesoło!
        Podłogowe niespodzianki.

Chińczyk Chińczyk

3e

3e

M.W. M.W.

M.W.

M.W. M.W.

M.W.

M.W.
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Kl. 3e

Lekcja inna niż wszystkie.
Poznajemy uczucia, uczymy się

pomagać i prosić o pomoc.

Kl. 3e

3e

                             Warto być empatycznym ! 

Do tego namawiali uczniowie klasy 3e podczas listopadowej lekcji
otwartej. Była to lekcja wyjątkowa – bez oceniania, bez wytykania
błędów, nawołująca do wzajemnego pomagania. Dzieci zastanawiały
się nad istotą pomocy. Podczas lekcji uczniowie sprawdzali się  w
roli osoby niewidomej i w roli przewodnika osób niepełnosprawnych.
Była również okazja do podzielenia się własnymi doświadczeniami i
przekonaniami, że  ważna jest również umiejętność proszenia o
pomoc.  Po dużej dawce emocji i wiedzy klasa 3e przypieczętowała
swoją obietnicę pomagania innym tworząc plakat „Pomocna dłoń”
zachęcający innych uczniów do pomagania. 

3e

3e

3e

3e

3e

3e 3e

3e

3e

3e

3e 3e
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                       Książki dla dzieci                           

o niepodległości, historii, patriotyzmie-
dostępne w naszej bibliotece szkolnej. 

                    Zachęcamy do czytania.

Szachy to przykład gry, która dostarcza rozrywki niezależnie od wieku, wykształcenia, narodowości
oraz epoki, w której żyją gracze. Choć pierwsze rozgrywki szachowe toczyły się już na początku
średniowiecza, to – pomimo upływu czasu – królewska gra nadal ma swoich gorących
zwolenników.
                                            Zajęcia szachowe z uczniami klasy 3a.

 29 października społeczność naszej szkoły
włączyła się do II Międzynarodowej Edycji VI
Ogólnopolskiej Akcji ,,Przerwa na czytanie - bicie
rekordu w czytaniu na przerwie”.Tego dnia
czytaliśmy w klasach i na przerwach. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom za czynny udział.

                                  
  BIBLIOTEKA   SZKOLNA!

Pani Magda prezentuje... i zaprasza.

Tu zawsze znajdziesz coś dla siebie.
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                                                  PATRIOTYZM MAŁEGO POLAKA

Umiłowanie i szacunek do Ojczyzny powinno wpajać się dziecku już od najmłodszych lat.Najlepiej poprzez
zabawę, odkrywanie nowych, ciekawych rzeczy czy też celebrowanie świąt.  Nasze wspólne obchody 
Święta Niepodległości, pomogły w ciekawy sposób  rozwijać w dzieciach miłość  i szacunek dla
własnego kraju.

Najmłodsi uczniowie z pierwszych klas przypomnieli symbole narodowe. Biało- czerwona flaga czy
wizerunek Orła Białego, to doskonałe wyjście do zabaw twórczych. Bo przecież flagą mogą być nasze dłonie,
wycięte z białych i czerwonych kartek lub pomalowany we właściwy sposób prostokąt połączony z wykałaczką.
Orzeł Biały natomiast może być wyklejany kulkami z bibuły, może również być zakodowany. Pierwszaki miały
mnóstwo pomysłów na technikę wykonania ważnych dla nas symboli.
Każdy z nas zna wiersz „Katechizm Polskiego dziecka” Władysława Bełzy, czyli: „Kto ty jesteś? Polak mały?...”.
Już dwuletnie dziecko, jest w stanie zapamiętać ten tekst, zwłaszcza gdy  będziemy się nim „bawić” w formie
pytań i odpowiedzi.  Wiersz, był zadaniem dla drugoklasistów. Jednak nie nauka na pamięć wybranego utworu
,ale samodzielne napisanie, „ubranie w słowa” piękna naszego kraju było poetycką pracą dla tej grupy
wiekowej. Była to również okazja do poćwiczenia rymów i skojarzeń. Drugaki fantastycznie sprawdziły się w roli
poety zarówno indywidualnie, jak i zespołowo.
Ciekawą lekcję historii przygotowali dla nas trzecioklasiści. W postaci plakatów poinformowali nas w jaki sposób
Polacy walczyli o wolność naszego kraju, gdy Polska była pod zaborami. Nawiązali do takich postaci jak Michał
Drzymała, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, ale także do wydarzeń : strajk dzieci we Wrześni, Powstanie
Wielkopolskie. Przypomnieli również historię zaborów. Dzięki trzecioklasistom dowiedzieliśmy się, że o
POLSKOŚĆ  można było walczyć nie tylko przelewając krew, ale także przeciwstawiając się prawu, nakazom
poszczególnych zaborców, ucząc się języka polskiego, pisząc utwory literackie, komponując pieśni- innymi
słowy walczono sercem, czyli każdy walczył tak jak czuł.
Swój patriotyzm dzieci również okazały ubierając się w uczniowski strój galowy i z dumą nosząc kotyliony,
kokardy w polskich barwach, a także odśpiewując hymn Polski.

Bądźmy patriotami i kochajmy swój kraj. Pamiętajmy o przeszłości, doceniajmy teraźniejszość  i zatroszczmy się
o dobrą przyszłość Polski.

                                                                                                                                             

Józef Piłsudski KW
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Sebastian Zyśk
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Kl. 1-3

    
      KOCHAM
      POLSKĘ!

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Tuż przed Świętem
Niepodległości uczniowie klas
1-3 na lekcjach informatyki,
metodą projektu przygotowały
piękne grafiki w programie
Paint. Pomysł powstał z
inspiracji klasy 2e, która
wspólnie z wychowawcą panią
Karolina Stodolną ułożyła na
lekcjach wiersz o Polsce.
Okazało się, że był tak ładny,
że nie wypadało nie zrobić do
niego grafik, a może i książkę.

Najpierw do pracy zabrały się
klasy pierwsze. Ponieważ
flaga ma kształt prostokąta,
praca dla pierwszaków nie
była trudna. Bez problemu
wykonały piękne biało -
czerwone flagi na tle
błękitnego nieba.

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Kl. 1-3

Później do pracy zabrali się
drugoklasiści, którzy na białym
tle flagi wykonali grafiki
przedstawiające krajobrazy,
jakie można obejrzeć
podróżując po Polsce. 

Na koniec trzecioklasiści
udowodnili, że w edytorze
grafiki też można pisać. Na
czerwonej części flagi
umieścili zwrotki wiersza klasy
2e. Prawda, że prace są
piękne?

B.K.
B.K.

B.K.

B.K.

B.K.

B.K.

B.K.

B.K.

B.K.

B.K.
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Kl. 3c

stopka

   Michał Drzymała (ur. 13 września 1857 w Zdroju, zm. 25 kwietnia 1937 w Grabównie) – polski chłop z
Poznańskiego, w latach 1904–1909 prowadził spór z administracją Królestwa Prus o pozwolenie na budowę
domu; wóz Drzymały stał się symbolem walki z germanizacją w zaborze pruskim.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Michał_Drzymała
   Dla upamiętnienia polskiej historii i polskich bohaterów z okazji obchodów odzyskania Niepodległości przez
Polskę uczniowie klasy 3c przedstawili postać Michała Drzymały. Przygotowane informacje o sylwetce Pana
Drzymały uświadomiły dzieciom że walka o wolność nie zawsze musi być zbrojna ale walka sposobem
pokojowym o utrzymanie polskiej ziemi w polskich rękach również miała miejsce. Zebrane wiadomości przez
uczniów o historii Drzymały i Jego rodziny zostały przedstawione na tablicy informacyjnej w holu aby inni
uczniowie mogli również zapoznać się minioną historią i jej bohaterami.
Wychowawca klasy 3c Magdalena Lutek

HISTORIA REGIONU

               Poznajemy
     Michała Drzymałę

Kl. 3c

Mapa

Prawnuczka

A to ciekawe...
Na naszym osiedlu przy ulicy Łącznej mieszka
prawnuczka Michała Drzymały Pani Irena
Świderska. Jej dzieci Natalia i Łukasz chodzili do
naszej szkoły. To pra, prawnukowie dawnego
bohatera. Zagadka: Czy wiesz, gdzie, można
spotkać Panią Irenę?

M.L.

B.K.

M.L.

B.K.

B.K.
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