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Dzień Kobiet

Drogie Panie, bądźcie radosne

Wasze święto jest prawie na wiosnę.
Wszyscy Was w tym dniu podziwiają
i serdeczne życzenia składają.
Jula

Rysowała Ryśka
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Pokaz mody
sienkiewiczowskiej
11 grudnia na Sali
gimnastycznej odbył się apel z
okazji Dnia Patrona –Henryka
Sienkiewicza.
Pierwsza wystąpiła dla
nas Paula Biskup ze swoją
piosenką „Quo vadis’’. Następnie
wystąpiła klasa 6c i teatr Szpilka
ze swoim niesamowitym przedstawieniem. Pod
koniec
apelu
odbył
się
pokaz
Mody
Sienkiewiczowskiej.
Uczniowie
klas
IV-VI
zaprezentowali swoje fantastyczne stroje z twórczości
Henryka Sienkiewicza.
Na koniec przebrani uczniowie zrobili sobie
pamiątkowe zdjęcie.
Lucka

Szlachetni są wśród nas
W niedzielę, 18 listopada 2018 r., rozpoczęła
się ogólnopolska akcja: Szlachetna Paczka. Od
wielu lat entuzjastycznie włączamy się do tych
działań.
Nasza szkoła zdecydowała się pomóc panu
Piotrowi. Jego największą potrzebą była lodówka.
Czy wyobrażacie sobie życie bez lodówki, bo ja
nie? Ale wróćmy do głównego tematu. Uczniowie
przez kilka dni przynosili pieniądze, jedzenie,
środki czystości i inne niezbędne do życia rzeczy.
Zebraliśmy kilkanaście kartonów.
Akcja uczy każdego z nas współczucia do
innych ludzi. To wspaniałe uczucie, gdy komuś
pomagamy.
Olaf
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Eksperymenty pana Dzwoniarka
5 lutego do naszej szkoły przyjechał pan
Piotr Dzwoniarek. Pan Dzwoniarek jest chemikiem
i pracuje u szkole warszawskiej. Jest absolwentem
naszej szkoły.
Na początku zrobił eksperyment z płynem do
naczyń i butanem, potem wszystko zamieszał.
Następnie wylał płyn na swoją dłoń. Na ręce zaiskrzył
ogień, ale ręka się nie podpaliła. Wszystkim się
podobało i wszyscy chcieli więcej eksperymentów,
ale zadzwonił dzwonek i … wszyscy musieli pójść na
lekcję.
Ola i Nadia

Co z tym hejtem?
28 lutego klasa 5b została zaproszona do
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zajęcia na temat
„Mowa nienawiści w Internecie” poprowadziła
dyrektor p. Ewelina Derucka.
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że
hejtowanie źle wpływa zarówno na osobę, która jest
hejtowana, jak i hejtuje innych. Osoba hejtowana
czuje się bardzo źle. Ale należy też pamiętać o tym,
że ci, którzy hejtują krzywdzą sami siebie.
„Kiedy od hejtu opadają ci ręce,
Wykorzystaj je, jak w tej piosence…”
Na zakończenie zachęcam do wejścia na stronę:
www.przytulhejtera.pl i posłuchania tej piosenki.
Aniela

Dzień Bezpiecznego Internetu
w naszej bibliotece
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Gra planszowa
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„Czy wygrasz, czy nie?
Nie ważne! Książka lubi Cię”

Biblioteka
w barwach
miłości
14
lutego
w
bibliotece szkolnej
odbyły
się
Walentynki.
Cała zabawa
polegała na losowaniu
pytań, dotyczących książek. Następnie wszyscy
uczniowie wypożyczali różne książki, żeby wziąć
udział w losowaniu książki „Rekordy zwierząt”.
Wydarzenie trwało aż do zamknięcia biblioteki.
Czytelnia,
tego
dnia,
była
udekorowana
walentynkowo: balonami, serpentynami i oczywiście
sercami. Wszystkim dzieciom się podobało, i chciały
wygrać tę książkę.
W losowaniu walentynkowym brała udział
dyrektor p. Elżbieta Pokojowa oraz nasze panie
bibliotekarki oraz uczniowie klasy 2 d.
Nagroda specjalna powędrowała do Adama
Kolendy z kl. 5d. Pozostałe osoby, które zostały
wylosowane otrzymały nagrody pocieszenia: Sandra
Łapciew, 3c, Paulina Gustowska, 3c, Gabriela
Dzieran, 3c oraz Jakub Dziurdziński, 4d. Wszystkim
serdecznie gratulujemy.
Ola, Julia, Kasia 

Kuba zachęca do czytania książek

Dziennik Cwaniaczka

- to jest
ciekawa książka, która wciąga nas do
niezwykłego świata cwaniaczka. Jest bardzo
ciekawa. Ma dużo rysunków i dowcipów,
dlatego czyta się ją bardzo szybko.

2012 Mistrzostwa Europy

- w tej
książce znajdziecie wszystko o piłce nożnej .

Seria o Elfie

to jest seria ciekawych
książek,
która opowiada o świecie
widzianym oczami psa Elfa. Szczególnie
polecam miłośnikom zwierząt.
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Pomaluj…..

Rysował: Kuba
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Mistrzyni siatkówki
Kamila Frątczak
naszym gościem
Podczas spotkania, w
którym
uczestniczyli
starsi
uczniowie naszej szkoły mieliśmy
możliwość osobiście poznać p.
Kamilę Frątczak, mistrzynię siatkówki.
Pani Kamila opowiedziała o swojej karierze. Jako
jedyna siatkarka, pochodząca z Turku, miała styczność z
większym światem siatkarskim i grą na światowym poziomie.
Kalisz, to jest najbliższe miasto gdzie znajduje się
ekstraklasa siatkówki kobiet, dlatego właśnie tam trafiła. Jej
kariera trwała dosyć długo, bo prawie 20 lat. Wszystko zaczęło
się jak miała ok. 13 lat, kiedy zaczęła chodzić na dodatkowe
zajęcia sportowe. P. Kamila jest osobą wysoką, więc to też jej
pomagało w karierze, co nie oznacza, że niska osoba niczego nie
może osiągnąć.
Zaczęła chodzić na te zajęcia, tylko, że z chłopakami,
bo dla dziewczyn takich zajęć nie było. Wtedy też zaczęła brać
udział w zawodach. Przy wyborze studiów, miała takie
szczęście, że w Kaliszu był klub Augusto Kalisz, którego
sponsorem były lody Augusto, więc zawodniczki miały ich pod
dostatkiem.
W dzieciństwie i wczesnej młodości p. Kamila była tak
wątłej budowy, że wciąż miała kłopoty na zgrupowaniach, np.
gdy byli w górach, bardzo szybko się męczyła. Z jednego obozu
została nawet wyproszona.
Największe sukcesy zaczęły się, gdy została zauważona
przez trenera Andrzeja Niemczyka i zdobyła mistrzostwa Europy
w latach 2003 – 2005. Natomiast w 2010 r. zakończyłam karierę
siatkarską.
Pani Kamila odpowiadała na pytania uczniów, którzy
chcieli znać różne szczegóły z jej życia. Dowiedzieli się, że życie
sportowca to nie tylko zbieranie medali, wywiady i wyjazdy
zagraniczne. To przede wszystkim ciężka praca. Rano trzeba
wstać bardzo wcześnie i już po śniadaniu zaczyna się treningi. Są
też obozy przygotowawcze i treningowe w górach i nad morzem.
Potem przychodzi sezon, turnieje, mecze, rozgrywki. Dzień
wolny przeznacza się na rehabilitację. W sumie okazuje się, że
sportowiec ma zaledwie dwa tygodnie w roku wolnego.
Pani Kamila opowiedziała również o tym, jak ciężko
było jej pogodzić karierę sportowca ze studiami, ale wiedziała,
że jej przyszłość po skończonej karierze siatkarskiej to będzie
praca zawodowa.
Na zakończenie spotkania każdy chciał poprosić
sławnego gościa o autograf i wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Nina, Olaf, Kamil, Ilona

Zespół kl. 2 a - JEDYNECZKA pod kierunkiem
wychowawczyni G. Sujewicz właśnie zakończył etap:
ZIMA
IX
edycji
Ogólnopolskiego
projektu
edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem” Fundacji
BOŚ.
Dzieci zdobywały nową wiedzę, którą chętnie
dzieliły się w szkole oraz lokalnie /dorośli i przedszkolaki/
i podjęły wiele działań: „Jestem SIŁACZKIEM”, „Chcesz
być Siłaczkiem? - dbaj o zdrowie”, „Przepis na zdrowie”,
„Aktywna
przerwa
międzylekcyjna”,
opracowano
Encyklopedię „Najciekawszych zabaw w szkole”. Dzieci
promując aktywność ruchową wręczały ulotki, które
zachęcały do wspólnego spędzania czasu rodziców z
dziećmi.
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1. Służy do malowania ust.
2. Co księżniczka nosi na głowie?
3. Ulubiona lalka małych dziewczynek?
4. Jak nazywamy upiększanie twarzy przez kobiety?
5. Jedna z bohaterek książek Marcina Pałasza.
6. Co chłopacy dają dziewczynom z okazji Dnia
Kobiet.

1.
2.
3.
4.

1.

5.
1. Czego Stolicą jest Paryż?
2. Nie wszystko . . . . . co się świeci – uzupełnij
przysłowie.
3. Pisarka która odwiedziła naszą szkołę.
4. Jest zaręczynowy.
5. „Drzewo . . . . . .” – uzupełnij tytuł książki
Ola, Aniela
Jeśli chcesz wziąć udział w losowaniu nagrody- niespodzianki
rozwiąż krzyżówki i przynieś do biblioteki właściwą odpowiedź
(na kartce podpisanej imieniem i nazwiskiem). Termin zgłoszeń
upływa 30.04.2019 r. Nagrodę z ostatniego numeru
wylosowała Daria Powązka, kl. 3 b

2.
3.
4.
5.
6.

Zwierzę jako prezent
Dzieci często marzą o tym, aby otrzymać w
prezencie zwierzątko. Jednak czy darowanie
„żywych prezentów” to dobry pomysł?
W wielu przypadkach pupile szybko nudzą
się dzieciom i po kilku miesiącach, tygodniach, a
nawet dniach są oddawanego do schroniska, lub, co
gorsza – porzucane w lesie.
Gdy chcemy dać komuś żywy prezent,
powinniśmy ustalić to z odbiorcą podarunku. Kiedy
warunki zamieszkania tej osoby lub fundusze nie
pozwalają jej dobrze zająć się czworonogiem,
powinniśmy zrezygnować z dawania jej takiego
podarunku.
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