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Dzień Kobiet w naszej szkole to ważne święto. Już rano na
korytarzach pojawiły się sylwetki znanych kobiet ze świata
nauki i kultury. Samorząd przygotował życzenia i słodki
poczęstunek dla  wszystkich pań. 
Aby uatrakcyjnić Święto, chłopcy z klasy siódmej przygotowali
szczególny, bo ekologiczny, pokaz mody damskiej. Wspierani
wskazówkami „głównego architekta” z dziedziny ekologii, pani
Ani Mazur, przygotowali bardzo ciekawe propozycje, które
mogą być inspiracją dla wszystkich pań.
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WIOSENNE WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE

-
-

WIOSNA
DO NAS

ZAWITAŁA

„Dzisiaj rano
niespodzianie
zapukała do
mych drzwi

Wcześniej niż
oczekiwałem
przyszły te

cieplejsze dni
Zdjąłem z niej

zmoknięte palto
posadziłem 

vis a vis
Zapachniało
zajaśniało

wiosna ach to
ty…"
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       Światowy Dzień Czytania Tolkiena 

Trzy Pierścienie dla królów elfów pod otwartym niebem,
Siedem dla władców krasnali w ich kamiennych pałacach,
Dziewięć dla śmiertelników, ludzi śmierci podległych,
Jeden dla Władcy Ciemności na czarnym tronie
W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie,
Jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć,
Jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać
W krainie Mordor, gdzie zaległy cienie.

25 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. 
Święto powstało z inicjatywy angielskiego Towarzystwa Tolkienowskiego (Tolkien
Society). Światowy Dzień Czytania Tolkiena ustanowiono w 2003 roku.
Klasy VI–VIII Szkoły Podstawowej w Krzelowie wraz z p. Anną Król również włączyły
się z pełnym zaangażowaniem w uczczenie święta miłośników Tolkiena i jego
literatury. Wymyśliliśmy niebanalne pomysły na świętowanie tego dnia. Wcześniej
uczniowie wykonali tęczowe biografie Tolkiena, wypisali najciekawsze cytaty 
z twórczości pisarza, stworzyli wypracowania na temat, jak można wykorzystać
dany nam czas na podstawie cytatu mistrza literatury fantasy: „My decydujemy
tylko o tym, jak wykorzystać czas, który nam dano.”. Aby wczuć się w atmosferę
tolkienowskiego świata, uczniowie przebrali się za postacie wykreowane w
powieściach fantasy Tolkiena. Każda klasa miała wybrać dowolne plemię
zamieszkujące Śródziemie. Tak też klasa VI wcieliła się w trolle, klasa VII w
krasnoludy, a klasa VIII w elfy. Zaczęliśmy od prezentacji na temat twórczości
Tolkiena, ciekawostek z jego życia. Następnie drużyny zaprezentowały swoje
przebrania i opisały swoje plemię. Później trzy drużyny klasowe zmagały się z
zadaniami sprawdzającymi znajomość lektury „Hobbit, czyli tam i z powrotem”. Były
to: zagadki Golluma, uzasadnianie tekstów ikonicznych związanych z lekturą, 
rozwiązywanie krzyżówki. Wszystkie klasy się spisały, ale najlepsza była klasa VIII,
następnie VII i VI. Jak przystało na krasnoludy, trolle i elfy, trzeba było na koniec
posilić się przygotowanymi przez nasze uczennice słodkościami i smakołykami.
Dziewczynki upiekły w domu ciasto z kminkiem oraz ciasteczka 
w kształcie pierścieni i talarków Smauga. Iście smakowita uczta Tolkienowska!!!
Dzień uważamy za bardzo udany, a uczniowie spisali się na szóstkę!
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I Gminny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy

7 kwietnia 2022r. braliśmy udział w I Powiatowym
Konkursie „Mistrzowie Lektur Szkolnych”. Konkurs
miał formę projektu, który był przeprowadzony 
w szkołach powiatu wołowskiego od października
do marca. Jego celem była promocja czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży. Z każdej klasy został
wytypowany zespół składający się z trzech osób.
Uczniowie przebrani za bohaterów literackich
zaprezentowali się w stroju przed komisją
konkursową oraz uzasadnili wybór postaci z
książki. Drugie zadanie konkursowe polegało na
rozwiązaniu testu sprawdzającego poziom
znajomości  lektur dla danej klasy. Ostatnia
konkurencja była sprawdzianem umiejętności
tworzenia mapy myśli i notatki graficznej z wybranej
lektury. Nasi uczniowie wykazali się kreatywnością 
i pomysłowością w doborze i przygotowaniu strojów
oraz charakteryzacji. 

25 marca w Szkole Podstawowej w Orzeszkowie
odbył się I Gminny Konkurs Matematyczno-
Przyrodniczy.
Celem konkursu było przede wszystkim
popularyzowanie wśród uczniów matematyki 
i przyrody. Konkurs składał się z dwóch części. Na
dobry początek uczniowie zmierzyli się z quizem
matematyczno- przyrodniczym, w którym uczniowie
rozwiązywali w pracowni komputerowej
indywidualnie zadania „misz- masz” z
wykorzystaniem TI. Część druga konkursu to już
zadania do rozwiązywania grupowego- krzyżówki,
rebusy oraz zagadki logiczno- matematyczne. Nasz
zespół składający się 
z przedstawicieli klasy siódmej i ósmej:
Wiktorii Bodery, Emilii Matuły, Aleksandry Nogaj 
i Huberta Studennego zajął II miejsce. 
Serdecznie gratulujemy laureatom i życzymy wielu
sukcesów.

-

I POWIATOWY KONKURS 
„MISTRZOWIE LEKTUR SZKOLNYCH”
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KĄCIK MATEMATYCZNY

26 kwietnia br. planowany jest Szkolny Konkurs Sprawności Rachunkowej dla klas
IV - VIII. W ramach treningu proponujemy rozwiązanie krzyżówki. Gorąco
zachęcamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów podczas zmagań w
biegłości wykonywania obliczeń.
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KĄCIK EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
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TRADYCJE WIELKANOCNE 

WOLONTARIAT

Pola Nadziei. Tu rozkwita
dobro. 

Pola Nadziei to program, która ma na celu
promowanie niesienia bezinteresownej pomocy
podopiecznym hospicjum oraz rozwój wolontariatu. 
W ramach działań projektowych zajmujemy się
edukowaniem i promowaniem idei hospicyjnej, 
a także organizujemy zbiórki publiczne 
i zgromadzone środki przekazujemy na opiekę
paliatywną.
Pola Nadziei są elementem międzynarodowego
programu powołanego do życia przez Fundację
Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej
Brytanii. Są to działania podejmowane wyłącznie
przez hospicja na terenie całej Europy.
Nasza szkoła przyłącza się do akcji Pola Nadziei 
i w okresie od 20.04.2022 r. do 30.04.2022 r. na
terenie szkoły będzie odbywała się zbiórka na
rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci. 

-

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym
obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody
splatają się w jedno. Chrześcijanie świętują
zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi
się do życia, zaś tradycje ludowe upamiętniają
wydarzenia sprzed 2000 lat i podkreślają
przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy
cykl życia, obsiewania, zbierania plonów i cieszenia
się nimi.

Tradycje wielkanocne w Polsce, które przetrwały do
czasów współczesnych: 
1. Niedziela Palmowa
2. Koszyczek Wielkanocny
3. Malowanie pisanek
4. Baranek wielkanocny
5. Świąteczne potrawy: żurek, jajko, mięso, chrzan
6. Lany poniedziałek tzw. śmigus-dyngus

-
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Wszystkiego, co najlepsze z okazji Świąt Wielkiej
Nocy, wiosennych nastrojów, ciepłej, radosnej
atmosfery, miłych spotkań z najbliższymi oraz
smacznego jajka i mokrego śmigusa-dyngusa.
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