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Obchody 104 rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę.

Teatrzyk rycerski. 

Dzień niepodległości

      
W czwartek 10 listopada
2022 roku w naszej szkole
odbyły się obchody Dnia
Niepodległości.
Uczestniczyli w tym
wszyscy pracownicy i
uczniowie SP w Gałdowie.
Apel rozpoczął się o
godzinie 11.11
wprowadzeniem sztandaru
i uroczystym
odśpiewaniem hymnu
państwowego. Godzina
została wybrana nie
przypadkowo, gdyż nasza
szkoła kolejny już rok
wzięła udział w akcji
„Szkoła Do Hymnu”
  Na początku do sali
gimnastycznej
wprowadzono sztandar i
odśpiewaliśmy hymn
państwowy. Następnie
uczniowie klasy siódmej:
Oliwia Nieckarz,

Joanna Czarnecka, Dorota
Gałamon, szóstej: Cezary
Nieckarz, Piotr Szarek i
czwartej: Agata Gałamon,
Dagmara Sikorska
zaprezentowali część
artystyczną, a uczeń z
klasy piątej: Jakub Zieliński
zaprezentował swoje
umiejętności wokalne.
  Następnie nauczyciel pan
Tomasz Drozdowski
zorganizował konkurs, w
którym uczniowie klas I-IV-
VIII wybierali odpowiedzi
tak lub nie, a klasa VII
zadawała pytania. Gdy
uczniowie uczestniczyli w
konkursie pracownicy SP
Gałdowo wybierali
najładniejsze rysunki –
wcześniej wykonane przez
chętnych uczniów na
konkurs plastyczny
poświęcony tematyce
naszej Ojczyzny.

Pierwsze miejsce zajęła
Zuzanna Jarosińska z
klasy III, drugie miejsce
Nikola Rodak z klasy V, a
trzecie miejsce Piotr
Bagan z klasy II.
  Warto brać udział w
takich uroczystościach,
gdyż poszerzają wiedzę
historyczną i kształtują
postawy patriotyczne.

Nikola Rodak.

Teatrzyk Rycerski

We wtorek 29.11.2022 roku
do naszej szkoły
przyjechała grupa teatralna
z Lublina. Widownią dla
artystów klasy I-VI.
 Na początku grupa
teatralna przedstawiła się,
a krótko po tym
zaprezentowali elementy
chroniące
średniowiecznych rycerzy,
w tym zbroję. Adrian
Kamiński, uczeń klasy VI,
zgłosił się do omówienia
kolejnego przywiezionego
przez gości elementu -
kolczugi. Alicja
Lubiejewska – uczennica
klasy IV oraz Wiktor
Kowalski – uczeń klasy II
zostali przyodziani przez
prowadzących w hełm oraz
napierśnik.
Nieustraszony Oskar z
klasy IV zgłosił się i
pozwolił zakuć w dyby, aby
pokazać jaki los czekał
średniowiecznych
nieszczęśników,

którzy złamali prawo. Zaraz
po tym, oglądającym
zaprezentowane zostały
zestawy kolejnych
egzemplarzy zbroi, łuków i
mieczy.
  Zachęcam do brania
udziału w tego typu
wydarzeniach, ponieważ
jest to prawdziwa
skarbnica wiedzy, którą
można przyswoić w
ciekawy sposób.

Nikola Rodak

Julian Zakrzewski

Przemek Giblewski
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Relacja z andrzejek szkolnych. Śniadanie daje moc. 

Andrzejki

      W czwartek 24
listopada 2022 roku w
naszej szkole odbyła
się impreza
andrzejkowa w, której
uczestniczyła cała
szkoła po zajęciach
lekcyjnych.
  Na początku
uczniowie zapoznali
się z kwestiami
organizacyjnymi
dotyczącymi
rozdysponowania
atrakcji w
poszczególnych
klasach. Następnie
otworzono bufet
prowadzony przez
rade rodziców, który
to wyposażony

był w masę pyszności.
Oprawą muzyczną i
zabawianiem gości
zajął się absolwent
naszej szkoły Mariusz
Wieczorek „DJ
Mariusz”.
Nauczyciele
zapraszali uczniów do
zabawy, co spotkało
się z pozytywnym
odzewem, gdyż po
chwili wszyscy porwali
się do tańca. Dzieci
często zaglądały do
stanowisk z
wróżbami. Pani
pedagog Iwona
Kurowska, jak co roku
zorganizowała
konkurencję z butami,

z której
dowiedzieliśmy się
kto, jako pierwszy
weźmie ślub. Julian
Zakrzewski wygrał
konkurencję z butami i
wybrał jako partnerkę
do tańca swoją mamę
– panią Ewę. Impreza
toczyła się dalej do
godziny 18.00
  Zachęcam do brania
udziału w takich
imprezach, ponieważ
można się dobrze
bawić i rozwijać
relacje z innymi.         
Nikola Rodak.

W środę 9 listopada
odbyła się w naszej
szkole akcja pod
hasłem ,,Śniadanie
daje moc'' W tym
wydarzeniu
uczestniczyły klasy I-
III, zamiast
normalnych lekcji w
szkole.
  Najpierw pani
pedagog – Iwona
Kurowska wyjaśniła,
co dzieci będą robiły –
tworzyły własne
kanapki,. Chwilę
później wszyscy
przeszli do działania.
Na początku było
głośno , lecz pani
pedagog zapanowała
nad uczestnikami.
Dzieci przygotowały
mnóstwo przeróżnych
kanapek, które
wyglądały równie
dobrze jak
smakowały.

Nauczyciele i rodzice
pomagali im z wielką
chęcią. Po kilku
minutach dzieci robiły
już swoje kanapki i
zjadły je z wielkim
apetytem i
satysfakcją.
  Zachęcam do brania
udziału w takich
akcjach, ponieważ jest
pysznie i przede
wszystkim zdrowo.
Nikola Rodak.

Zapraszamy na
nasz kanał
YouTube
 @Essa News. 
Znajdziecie tam
relację wideo z
życia szkoły oraz
wywiad z
nauczycielami. 

Andrzejki

Logo

Piotr Szarek

Piotr Szarek

WL
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Cykl wywiadów o hobby - Rozmowa Alicji Gorzkiej z Konradem Galikem z klasy
VIII.

Alicja pytanie: Jakie masz hobby?
Konrad odpowiedź: Moim hobby oczywiście jest historia, interesuje się nią
od IV klasy. Pani Szumiło, mój mentor zainteresowała mnie tym. Jest to
moja pasją od tamtej pory. Również moim hobby było karate, trenowane
przez osiem lat. Pozdrawiam Karate Kyokushin! Lubię także gry
komputerowe i piłkę  nożną.
Alicja  pytanie: Od jak dawna interesujesz się piłką nożną?
Konrad odpowiedź: Od niedawna – roku, dwóch -  wcześniej wolałem
siatkówkę.
Alicja pytanie: Kto zainteresował Cię  piłka nożną?
Konrad odpowiedź: Arek -  mój dobry przyjaciel.
Alicja pytanie: W jakie gry grasz najczęściej?
Konrad odpowiedź: Strategiczne, o tematyce historycznej, precyzując - o
II wojnie światowej
Alicja pytanie: Jakiś konkretny tytuł?
Konrad odpowiedź: Hearts of Iron 4 -  dosyć znana gra.
Alicja pytanie: Kiedy skończyłeś trenować karate?
Konrad odpowiedź: Wtedy kiedy zaczęła się pandemia. Zawieszono
treningi, do tego lekcje i konieczność adaptacji do nich. Odpuściłem sobie i 
trochę przytyłem. *Notka od redakcji: Konrad powrócił do treningów po 2
latach przerwy. Życzymy sukcesów!* –
Alicja pytanie: Jakieś osiągniecie co do sztuk walki, które trenowałeś?
Konrad odpowiedź: Zdobyłem niebieski pas – trzeci z kolei na drodze
każdego karateki. By go zdobyć stanęło przede mną sześciogodzinne
wyzwanie, oparte na idealnym powtarzaniu kolejnych sekwencji ruchów.
Ponadto sprawdzian siły i wytrzymałości w postaci ćwiczeń podstawowych
jak pompki. Jak każdy początkujący najpierw z dumą i pełen zapału
nosiłem biały pas.  Po nim były inne kolory aż finalnie stanęło na
niebieskim.
Zakończenie
Alicja: Dziękuje za poświęcony czas
Konrad: Również dziękuje.

Humorystyczny kątek Kuby i Oskara.

1) Pani Nauczycielka mówi do ucznia:
- Ten rysunek jest bardzo dobry.
Przyznaj się, kto ci go zrobił: tata czy mama?
- Nie wiem, ja już spałem.
2) Jak czuje się ogórek w towarzystwie
śmietany?
- Mizernie.
3)Co to jest nieskończoność - pyta nauczycielka?
-Na przykład rok szkolny - odpowiada Jasio.
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Listopad w naszej szkole na zdjęciach.
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