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Szukanie zajączka – czyli
szukanie przez dzieci jajek,
małych niespodzianek, słodyczy
wcześniej poukrywanych. 

       Gry i zabawy  
        tradycyjne

                      Wielkanoc wesoła i kolorowa

.

Toczenie jajek, kto dalej  – zabawa ta
polegała na kulaniu jajek. Wygrywa tutaj
ten, kto poturla swoje jajko najdalej.
Najczęściej toczy się po niewielkiej
pochyłości. W pewnej odmianie należało
trafić we wcześniej wykopany dołek.
Rzucanie pisanek  – w rzucanie jajek bawi
się w parach. Para rzuca między sobą
jedną pisankę. Po każdym udanym rzucie,
(nie kończy się rozbiciem jajka) para
oddala się od siebie. Wygrywa ta para,
której ostatnia zostanie z niestłuczoną
pisanką.

Śmigus-dyngus - najbardziej znaną zabawą wielkanocną jest
lanie się wodą w wielkanocny poniedziałek, czyli tak zwany
dyngus. Mniej już znane jest bicie witkami wierzbowymi czy też
palmami po nogach zwane śmigusem.

Jajko o jajko, wybitka, walka na jajka, stukanie jajkami  - jest to
popularna zabawa wielkanocna polegająca na stukaniu
ugotowanymi jajkami. Wygrywa ten, kogo jajko nie popęka.
Zwycięstwo ma wróżyć szczęście na przyszłość.  
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        Wspominamy karnawał 
Były pączki, bal maskowy 
oraz pokaz tańca breakdance!

 To była zabawa!

W tłusty
czwartek, 12
lutego „Szóstka”
bawiła się na
całego! 
Każdy mógł 
zaprezentować
swój strój
podczas balu
maskowego.

Najpiękniejsze
kreacje zostały
nagrodzone.
Następnie grupa
taneczna 
NO NAME
zaprezentowała
breakdance.
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                               Młodzi twórcy

                   Teatr, poezja, prace ręczne 
    - to wyzwania dla wielu uczniów z naszej szkoły

„Muzyka”
Muzyka to życie.
Muzyka to pasja.
Muzyka to poezja.
Muzyka to ludzie.
Muzyka to talent.
Muzyka to cały świat.
Muzyka to świat pełen życia.
Bez muzyki świat by nie istniał.
Bez muzyki ludzie by nie istnieli.

Małgorzata Pruchińska, klasa 2b

Pani Małgorzata Mieszkowicz
poprowadziła dla dziennikarzy
warsztaty plastyczne. Na co dzień
pracuje z dziećmi z autyzmem.
Praca jest jej pasją. Jak sama
powiedziała o sobie "robi wszystko
z niczego". Zajmuje się fotografią i
rękodziełem. Tworzy origami,
kirigami i dekupaż. Z pod jej ręki
wychodzą nie tylko ozdoby, ale
także torby, buty. Jesteśmy
zafascynowani. Dziękujemy i
czekamy na kolejne warsztaty.

Pani Małgorzata pracuje z dziećmi i ... z pasją

.

Koło teatralne działa od początku roku szkolnego 2014/
2015. Uczestnikami koła są uczniowie klasy 2c.
Przygotowali dla was inscenizację z okazji Dnia
Niepodległości, którą można obejrzeć na YouTube- link
do strony:
https://drive.google.com/file/d/0B_8GYPvk2XqFbkN5Sm5adzNHeDQ/view?
usp=sharing
 Z okazji świąt Bożego Narodzenia przedstawili montaż
słowno - muzyczny, który zaprezentowali rodzicom.

 Z okazji Dnia Kobiet mogliście obejrzeć  inscenizację 
"Kwiatek dla Ewy". Mieliście okazję podziwiać Bartka
Gałązkę w roli kobiety, który wystąpił do podkładu
muzycznego " Baby, ach te baby" oraz dziewczynki w
tańcu do utworu Lady Gaga " Alejandro". Teraz
rozpoczęli przygotowania do baśni "Śpiąca królewna",
na którą już zapraszają. Planują wystawienie baśni w
okolicach czerwca.
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  Kolorowych jajeczek,
  rozczochranych owieczek,
  rozkicanych króliczków,
  pyszności w koszyczku,
  mokrego ubrania
  w dniu wielkiego lania - życzy redakcja:
Stanisław Adamczak, Dawid Brzozowski, Natalia
Chojnacka, Krystyna Jaworska, Alicja Karpińska,
Krystyna Kubera, Mikołaj Leśniak, Julia Michałowska,
Maciej Mordzak, Gabriel Przemyłski, Aleksander
Staroń, Jakub Supiński, Piotr Wojciechowski,
Przemysław Zieliński
Opiekun: Bożena Bońkowska

                              Savoir-vivre

Zdarza się, że w szkole nagle czegoś potrzebujemy:
gumki, ołówka. Nie możemy znaleźć i chcemy wziąć
od kolegi. Nie wypada brać bez pytania! Jeśli właściciel
pozwoli nam, trzeba oddać najszybciej, jak to możliwe i
w jak najlepszym stanie. Należy jeszcze podziękować.

Czasem zdarza się nam utrudnić komuś życie, nawet
niechcący. Jeżeli zrzuciliśmy komuś piórnik, słowa
przeprosin są potrzebne, ale niewystarczające. Należy
pomóc zbierać rozrzucone rzeczy. Jeśli ktoś przez
nas ucierpiał, trzeba naprawić wyrządzone krzywdy i
straty. Inaczej przeprosiny nie są do końca szczere.

                       Zwyczaje wielkanocne
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową.
Palemki – rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin,
porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami,
kolorowymi piórkami.Teraz wyglądają inaczej.
Jedną z tradycji wielkanocnych jest uroczyste
śniadanie, w trakcie którego dzielimy się jajkiem. Na
stole powinny znaleźć się poświęcone w trakcie
święconki potrawy: chleb, jajka, sól, kiełbasa, babeczki
oraz słodki baranek. Jajka koniecznie muszą być
malowane: pisanki albo kraszanki. 
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Pomaluj obrazek
.
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   Prima aprilis
 Baw się z nami

Wszystkie smoki  
     lubią soki!

Absurdalne
zagadki

Oto, co wymyśliliśmy:

Co to jest? Nazywa się balon, lata i
kracze.
* balon, który naśladuje wronę

Chodzi po ścianie i ma sześć nóg?
* sześciornica

Co to jest dzióbdziób?
* dwa dzioby

Ma wielką dziurę i pływa?
* ryba z wybitym zębem

Trójkątny obiekt w kosmosie.
* Ziemia, której znudziło się być
kulą.

. Degustacja soku

Obrazkowy żart

                                         Dużo się działo
Grupa Rekonstrukto zaprezentowała 4 marca w sali gimnastycznej pokaz
historyczny "Życie i kultura średniowiecza". Miał on na celu przybliżyć
historię i obyczaje minionego wieku.
Następnego dnia mieliśmy degustację soków i pokaz zdrowej żywności.
Tę akcję zorganizowała firma SEBEX w ramach programu Owoce i
warzywa w szkole. 

Rekonstrukto

         1 kwietnia - zrób psikusa!
Psikus, dowcip, żart - ma rozbawić, 
nie ranić, obrażać, denerwować.
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