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Uczestnicy turnieju

30.04.2014 r. w Szkole Podstawowej w Pręgowie odbył się
Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej -
EuroMaj. Już tydzień wcześniej klasy IV-VI w Bielkówku i w
Pręgowie wykonały flagi i dekoracje na tę uroczystość.
Zostały też przeprowadzone eliminacje szkolne z wiedzy o
Unii Europejskiej, w wyniku których wyłoniono
następujących reprezentantów:
z kl. 4: Szymon Michałowski
z kl. 5: Szymon Jegorenko
z kl.6: Iga Glaza.
30 kwietnia udaliśmy się do szkoły w Pręgowie, aby
dopingować naszych uczestników. Turniej przebiegał w
bardzo miłej atmosferze, był zorganizowany na zasadzie
znanego programu telewizyjnego „1 z 10”.
Organizatorzy (nauczyciele i uczniowie) zadawali pytania i
sprawdzali poprawność odpowiedzi.
Pojawiły się również fragmenty hymnów różnych państw do
odgadnięcia i flagi, które trzeba było trafnie
przyporządkować do danego kraju.
Emocje były naprawdę spore, widownia przygotowała
transparenty i flagi. Klasa V entuzjastycznie kibicowała
Szymkowi Jegorenko. Podczas jego odpowiedzi
skandowała, wysoko unosząc plakat z hasłem
zagrzewającym do walki. Okazało się to naprawdę
pomocne, gdyż Szymon zajął zaszczytne II miejsce, zaraz
po Michale Ostaszewskim z IV klasy ZKPiG w Kolbudach.
Zaś III miejsce zajął Damian Wożnika ze Szkoły
Podstawowej w Pręgowie. Brawo Szymonie, jesteśmy z
Ciebie bardzo dumni!
                                                             Wiktoria Gębura

Plakat dla Szymka

1 czerwca – Święto Bułki, Dzień Dziecka, 
2 czerwca – Dzień Leśnika, Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata 
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny 
4 czerwca – Dzień Drukarza, Dzień Demokracji 
5 czerwca – Dzień Ochrony Środowiska 
6 czerwca – Dzień bez samochodu, Światowy dzień pocałunku 
7 czerwca – Dzień Chemika 
8 czerwca – Dzień Informatyka, Święto Uwalniania Książek 
11 czerwca – Dzień podeptanych na śmierć w czasie tańca 
13 czerwca – Święto Dobrych Rad 
15 czerwca – Dzień Wiatru 
16 czerwca – Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim 
18 czerwca – Dzień Ewakuacji
21 czerwca – Światowy Dzień Deskorolki 
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”, Dzień Kultury Fizycznej
                                                                                             Wyszukała: W. Gębura
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W II semestrze uczniowie klasy I zostali pasowani
na czytelnika. Uroczystość odbyła się w
bibliotece. Z tej okazji dziewczynki z klasy IV
przygotowały krótkie przedstawienie zachęcające
do czytania książek. Ola Karamon wcieliła się w
rolę Czerwonego Kapturka, Zosia Szczypińska
była Kotem w Butach, a Paulina Okuniewska
książką z dużej szafy. Maja Kropiwnicka, Natalia
Klesińska i Zuzia Rodziewicz recytowały znane
wiersze dla najmłodszych. Uczniowie zostali
również poinstruowani, jak należy zachowywać
się w bibliotece i jak szanować wypożyczane
książki. Pierwszaki cieszyły się bardzo, że
wstąpiły w poczet czytelników naszej szkoły. Były
dumne, że wypożyczyły pierwszą książkę. Teraz
już tylko możemy życzyć im nieustającego
zapału czytelniczego.

                                                          Ola Karamon

PRZYGODA 
Z CERAMIKĄ

KSIĄŻKA TO NASZ
PRZYJACIEL, CZYLI CO
PRZYSIĘGAŁY PIERWSZAKI

Dumni czytelnicy

Pamiątkowe dyplomy

Kuba podczas czytania Podczas pracy

Powstają nasze
ceramiczne dzieła

MIÓD DLA UCHA – TAK CZYTAJĄ NAJLEPSI

19 i 20 marca odbył się IV Powiatowy Konkurs
Pięknego Czytania w filii Biblioteki Pedagogicznej
w Pruszczu Gdańskim.
Udział w nim wzięło 15 szkół podstawowych
powiatu gdańskiego, które po wewnątrzszkolnych
eliminacjach wytypowały aż 79 uczestników z
klas I – VI. Naszą szkołę reprezentowało 6
uczniów. Dla każdej grupy wiekowej
przygotowane zostały identyczne pod względem
stopnia trudności
zestawy tekstów literackich z wybranych lektur.
Uczestnicy konkursu najpierw losowali fragment
utworu do czytania, a następnie mieli ok. 5 minut
na zapoznanie się z nim. Trzyosobowe jury
oceniało płynność czytania, poprawność
artykulacji głosek, tempo czytania oraz dobór
środków artystycznego wyrazu.
Nasi reprezentanci spisali się znakomicie.
Paweł Michalski z klasy I i Mikołaj Aszyk z klasy
II zajęli I miejsca, natomiast Zosia Szczypińska z
klasy IV i Jakub Ciurkowski z klasy VI zdobyli III
miejsca. Czytali naprawdę pięknie. Serdecznie
gratulujemy!
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie
nagród nastąpi 17 czerwca w Szkole
Podstawowej w Kłodawie.       
                                                Zuzia Bielewicz

 MIÓD DLA UCHA - TAK CZYTAJĄ NAJLEPSI

W kwietniu w naszej szkole braliśmy udział w
bardzo ciekawych warsztatach ceramicznych.
Przed przystąpieniem do pracy była rozgrzewka
w formie zabawy: trzeba było jak najszybciej i jak
najciszej rozwinąć ceratkę na stole. Miała ona
służyć do naszej dalszej pracy.Później
wykonywaliśmy poszczególne zadania. Pierwsze
z nich polegało na tym, abyśmy zrobili rybkę z
gliny. Pani Weronika pokazywała nam bardzo
dokładnie technikę wykonania, używaliśmy do
tego stempelków, koronek i wałków, a do
drobniejszych elementów nożyczek. Efekt
końcowy był naprawdę imponujący. Na koniec
dostaliśmy kolejną bryłkę gliny i mogliśmy ulepić
dowolny kształt, np.: jakieś filiżanki, misie,
zajączki. Warsztaty były dla nas dużą przygodą,
niektórzy odkryli w sobie zdolności artystyczno -
manualne. Czekamy na kolejne spotkanie z
ceramiką.
                                                   Ola Karamon
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NIE MA JAK NA KASZUBACH CZY MATEMATYKA TO JEDYNA
PASJA PANI WIOLETTY?

9 maja uczniowie z klasy I,IV oraz VI, uczęszczający na język kaszubski,
pojechali na wycieczkę do Kaszubskiego Parku Miniatur oraz do Mini Zoo.
W Parku Miniatur można było zobaczyć 60 makiet różnych obiektów z
Kaszub, a także z całej Polski i świata. Wszystkie eksponaty pomniejszone
są 25 razy.
Mogliśmy zobaczyć pomnik Chrystusa z Rio, posągi z Wyspy Wielkanocnej.
Zobaczyliśmy też twarze amerykańskich prezydentów wykute w skale i
piramidę Majów. Obiekty, które najbardziej zwróciły naszą uwagę to Statua
Wolności,Sfinks ,Big Ben ,Krzywa Wieża w Pizie oraz różne kościoły i zamki
. Podobały nam się również budowle z naszej okolicy: latarnie, kaszubska
osada i dworki. Głównym eksponatem jest wielka Wieża Eiffla.
W parku był również Zamek Strachu. Weszli do niego tylko najodważniejsi.
Potem poszliśmy do Krainy Bajek. Było tam ponad 60 postaci z bajek.
Widzieliśmy postacie z epoki lodowcowej, Asterixa i Obelixa, Shreka, Fionę,
kota i osła oraz wiele innych.
Obok znajdowało się Mini Zoo, były tam różne małe zwierzątka, można było
je głaskać i karmić. Na terenie Parku Miniatur znajdował się też gabinet
śmiechu. Tam przeglądaliśmy się w różnych lustrach, mieliśmy długie nogi,
byliśmy grubi i chudzi. Wszyscy wyszli z gabinetu śmiechu z uśmiechem na
twarzy.
Następnie pojechaliśmy do Mini Zoo Egzotyczne Kaszuby. Tam
zobaczyliśmy różne zwierzęta, np. papugę Arę, węże, ryby, i różne ssaki.
Spotkaliśmy tam też pięknego jeża. Przy wyjściu zastaliśmy małe króliki,
które można było pogłaskać. Na podwórku czekało na nas ognisko, podczas
którego piekliśmy kiełbaski. Po zjedzeniu mieliśmy czas wolny i można było
bawić się na placu zabaw. Do szkoły wróciliśmy po piętnastej.
Wycieczka wszystkim się podobała i myślę, że na długo ją zapamiętamy.
                                                                                    Natalia Klesińska

Spójrzcie, jaka jestem duża.

- Czy od zawsze chciała Pani pracować jako nauczyciel matematyki?
-Tak, zawsze o tym marzyłam. Już od dzieciństwa, od szkoły podstawowej.
- Ile lat pracuje Pani w tym zawodzie?
- Już siedemnaście.
- Czy będąc jeszcze uczennicą lubiła Pani matematykę?
- W szkole podstawowej niestety nie. Potem to się zmieniło i w szkole
średniej pokochałam matematykę.
- Jaka jej dziedzina jest według Pani najciekawsza?
- Najciekawsze według mnie są ułamki i wyrażenia algebraiczne. .
- Czy oprócz matematyki uczy Pani jakiegoś innego przedmiotu?
- Tak, zdarza się. Co roku mam zmianę przedmiotów i w związku z tym
uczę języka polskiego, zajęć technicznych, wychowania komunikacyjnego,
prowadzę terapię pedagogiczną, zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi,
rewalidację. To wszystko
-Ile Pani kierunków studiów musiała skończyć…?!
- Bardzo dużo, bo aż siedem kierunków. I jeszcze jeden przede mną.
- A co Pani aktualnie studiuje?
- BHP.
- Czy nauczanie sprawia Pani satysfakcję? Dlaczego?
- Sprawia mi ogromną satysfakcję! Jest to przyjemność. Pracowałam kiedyś
z osobami dorosłymi i stwierdziłam, że dzieci mają więcej ciekawych
pomysłów.
- Jak ocenia Pani postawę i zaangażowanie naszych uczniów w naukę?
- Ooo… Jest to bardzo różne. Jeżeli chodzi o tę szkołę, myślę, że
zaangażowanie jest pozytywne i większość z was się uczy, choć efekty są
bardzo różne.
- Czy ma Pani jakieś hobby?
- Moim hobby przede wszystkim jest nauczanie (śmiech) i gotowanie.
Gotowanie jest moją pasją. Poza tym podróże.
- Dziękujemy za wywiad.
                                                                     
                                                                      Wiki Borek, Iga Glaza

Pani Wioletta jak zawsze uśmiechniętaA.F. I.G.
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DZIEŃ NA OLIMPIE NAJWAŻNIEJSZE – TO MIEĆ PASJĘ

Klasa V zorganizowała w kwietniu nietypową
lekcję. Sala 22 zamieniła się w Olimp, a my
przeobraziliśmy się w bogów i boginie greckie.
Przygotowane stroje były naprawdę niezwykle
pomysłowe i wierne oryginalnym wizerunkom.Na
początku lekcji prezentował się Zeus, czyli
Szczepan Buśko, który wzywał do siebie kolejne
bóstwa. Musiały one przedstawić krótko swoją
historię, opowiedzieć coś ciekawego ze swojego
życia, a także pokazać atrybut. Nasze stroje
wzbudzały dużo zainteresowanie także wśród
innych uczniów, patrzyli na nas podczas przerw i
próbowali odgadywać nasze imiona. Ta lekcja
była na pewno ciekawa i pozwoliła na utrwalenie
wiedzy mitologicznej.
                                             Zuzia Bielewicz

Olimpijscy bogowie

W naszej szkole jest wiele utalentowanych osób. Ostatnio uczniowie klasy V zaprezentowali swoje
różnorodne zainteresowania i pasje. Marta i Karolina przyniosły prace plastyczne. Było co podziwiać.
Marta rozwija swój talent na dodatkowych zajęciach plastycznych, uwielbia malować konie. Karolina
natomiast lubi rysować postacie.
W klasie V są też osoby uzdolnione muzycznie, należy do nich Szczepan, który osiąga ogólnopolskie
sukcesy w grze na skrzypcach. Tej pasji poświęca wiele wolnego czasu, dużo ćwiczy, aby osiągnąć
cel. Miłosz gra na gitarze, mieliśmy okazję posłuchać, zagrał dla nas przebój Maryli Rodowicz „Wsiąść
do pociągu ...” . Zuzia natomiast gra na pianinie i pięknie śpiewa, występowała na obchodach Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Uczniowie klasy V lubią także sport: Konstancja pokazała nam wiele medali, głównie za sukcesy w
pływaniu, a Mikołaj za osiągnięcia w szachach. Na koniec prezentacji Zuzia pokazała nam zbiór 40
dyplomów za różne osiągnięcia, to kolekcja niewątpliwie godna podziwu. Na pewno warto rozwijać
swoje pasje, gdyż daje to wiele satysfakcji w życiu. Jeśli jeszcze nie odkryliście swoich talentów, to
najwyższy czas to zrobić. Powodzenia! 
                                                                                                                  Konstancja Aszyk

Need for Speed Rivals – szybka gra dla
szybkich graczy

Marta i jej prace Miłosz

NASZA REDAKCJA

Zastępca redaktora naczelnego:
Iga Glaza
Zapracowani dziennikarze:
Paulina Okuniewska, Zosia Szczypińska, Natalia
Klesińska, Ola Formela, Ola Karamon, Szymon
Michałowski, Kacper Lewandowski, Zuzia
Bielewicz, Konstancja Aszyk, Szczepan Buśko,
Wiktoria Borek, Czarek Baca, Kasia Sroka.
Opiekun: Magdalena Nitschke
Dołącz do nas!

Need for Speed Rivals jest kolejną grą ze znanej serii wyścigowej wydawanej przez firmę Electronic
Arts. Gracz może opowiedzieć się po jednej ze stron: kierowców wyścigowych, niejednokrotnie
łamiących przepisy drogowe lub policji, wykorzystującej w swojej pracy najnowsze modele super
samochodów.
Wcielając się w kierowcę wyścigowego, naszym celem jest omijanie pościgu i zdobywanie punktów
prędkości, dzięki którym możemy dokonywać zakupów nowych, lepszych samochodów, jak również
modyfikacji poprawiających ich wygląd zewnętrzny oraz ich osiągi. W przypadku złapania przez policję
lub całkowitego zniszczenia sterowanego pojazdu, zgromadzone w danym momencie punkty tracimy
bezpowrotnie. Stając się policjantem, gracz powinien współpracować z pozostałymi osobami
wcielającymi się w mundurowych, aby poprzez łapanie uciekinierów zdobywać coraz wyższą rangę
oraz uzyskiwać dostęp do nowych modeli radiowozów.
Wspólnym elementem obu wspomnianych wyżej karier jest możliwość nabywania różnorakich
technologii pościgowych, przydatnych zarówno w sprawnej ucieczce jak i w skutecznym wyłapywaniu
piratów drogowych. Polecam!                                       Kacper Lewandowski
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