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WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO

Tak właśnie bawili się uczniowie klas I - III
na klasowych balach przebierańców, które
odbyły się 29 stycznia. Wzbudziły one u
najmłodszych uczniów naszej szkoły wiele
radości. Odświętnie udekorowane
kolorowymi balonami sale lekcyjne
stworzyły inspirujący klimat do zabawy.
Wśród uczestników trudno było rozpoznać
zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Rodzice zadbali o wspaniałe stroje i
przebrania, które umożliwiały wcielania się
w ulubione postaci. Kostiumy budziły
zaskoczenie i zachwyt. Wszyscy świetnie
się bawili. W przerwach zostały wykonane
pamiątkowe zdjęcia w karnawałowej
fotobudce. Szczególne podziękowania
należą się Radzie Rodziców za
ufundowanie poczęstunku -

niespodzianki.Zabawa była udana, o czym
świadczyły uśmiechnięte buzie i rumiane
policzki.Następny bal już za rok!

Wychowawczynie klas I - II

PRZYJACIELE  ZIPPIEGO

Nasza szkoła przystąpiła do Programu
,,Przyjaciele Ziippiego". Jest to
międzynarodowy program promocji
zdrowia psychicznego, który kształtuje i
rozwija umiejętności psychospołeczne u
dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Zajęcia prowadzone są przez pedagoga
szkolnego- panią Martynę Kalicką.
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MEMOTEKA LEKTUROWA, CZYLI O LEKTURACH
SZKOLNYCH Z NUTKĄ HUMORU

W projekcie czytelniczym nie może
zabraknąć nuty humoru i okazji do
rozwijania kreatywności. Warto więc
sięgnąć po aplikacje i programy, które
umożliwią stworzenie memów
lekturowych. Mem to niewielki obrazek
przedstawiający postać lub zdarzenie,
opatrzony krótkim, zazwyczaj śmiesznym
komentarzem. Memy mają ogromny
potencjał ze względu na swoją
popularność oraz prostotę przekazu.
Kojarzą się z czymś zabawnym. Mogą
zatem posłużyć jako narzędzie do
przekazywania określonych treści w
łatwej, przystępnej formie. Oto prace
moich uczniów wykonane na tablicy
jamboard.

Wioletta Rafałowicz

TYDZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU W KLASACH 1-3

Podczas Tygodnia Bezpiecznego
Internetu w naszej szkole klasa 2b
zapoznała się z zagrożeniami płynącymi z
nieostrożnego korzystania z zasobów sieci
oraz przypomniała sobie zasady
bezpiecznego korzystania z Internetu. W
grupach wykonała plakaty pt.: Jak
wyobrażasz sobie STRAŻNIKA
INTERNETU? Wszyscy bardzo chętnie
włączyli się w akcję i z zaciekawieniem
uczestniczyli w zajęciach. Klasa 2 c
podjęła szereg działań. Rozmowy o
bezpieczeństwie w sieci zaczęliśmy od

przeczytania rymowanek Marcina
Przewoźniaka o Internecie. W
swobodnych rozmowach opowiadaliśmy o
tym, czego się z nich dowiedzieliśmy.
Oglądnęliśmy filmy ze strony Sieciaki. pl i
omówiliśmy płynące z nich rady.
Wysłuchaliśmy tekstu ,,Wielka sieć-
internet”, który uzmysłowił nam, że w sieci
nie jesteśmy sami i wszystko w niej
zostaje. Wyjaśniliśmy także pojęcia typu
haker, spam, hejt itp. Mówiąc o
zagrożeniach w sieci, wyobraziliśmy sobie
strażnika internetu i pracując w grupach
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pokazaliśmy go, wykonując prace
plastyczne. Dzieci z klasy 2a uczestniczyły
w zajęciach mających na celu ukazanie
niebezpieczeństw, na jakie są narażone
podczas korzystania z sieci. Uczniowie
oglądali filmy edukacyjne oraz wykonywali
ciekawe zadania. Zdobytą wiedzę
wykorzystali podczas wykonywania
plakatów informacyjnych.

Tekst i zdjęcia: Justyna Bałko

SPOTKANIE CZYTELNICZE

Dnia 2 lutego 2021 r. uczniowie z klasy 1a
i 1b uczestniczyli w spotkaniu
czytelniczym, na którym nauczyciel
bibliotekarz R. Kunisz zaprezentowała
książkę szwedzkiej autorki literatury
dziecięcej - Astrid Lindgren pt.” Dzieci z
Bullerbyn”. Dzieci z dużym
zainteresowaniem wysłuchały
opowiadania o psie, który nazywał się
Svipp. Olle odmienił jego nieszczęśliwy los
i stał się dla pieska przyjacielem i jego
właścicielem. Dzieci trafnie odpowiadały
na pytania dotyczące przeczytanego
fragmentu książki.

Uczniowie zostali zachęceni do
wypożyczania i czytania książek z
biblioteki szkolnej.  Na zaproszenie

zareagowali spontanicznie i już na
przerwie przychodzili, aby wybrać książki.

Renata Kunisz
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WIELKIE  MROWISKO I  MAŁE  MRÓWKI

W piękny słoneczny dzień, na wielkiej
łące, zauważyłem jedno wielkie
mrowisko. Zacząłem je obserwować.
Pewnego dnia mrówki zaczęły budować
jeszcze większe mrowisko niż do tej pory
miały, ponieważ do ich domu doszło
bardzo dużo mrówkowych rodzin. W
jednej z tych rodzin były dwie siostry-
Małgosia i Marianka, które były bardzo
pracowite. Małgosia w ten dzień, w którym
wszystkie mrówki budowały swoje
mieszkania, przygotowywała drzwi do
swojego mieszkania, a Marianka okna. Na
samej górze mrowiska siedziała królowa
mrówek, czyli ta, która mieszka w danym
mrowisku najdłużej. Gdy mrówki
zbudowały już mrowisko, siostry się w nim
zgubiły. Oddaliły się od swojego
mieszkania, a były tu nowe, więc nie
wiedziały, gdzie iść. Na szczęście
Małgosia znała drogę do królowej mrówek,
więc razem z Marianką tam się udały.
Bardzo się bały, bo myślały, że jest zła, ale
jednak, gdy weszły, całkowicie zmieniły
zdanie. Zapukały do komnaty i
powiedziały:

-Dzień dobry. Ja jestem Małgorzata, a to
moja siostra Marianna- zawstydzonym
głosem powiedziała Małgosia.

-Dzień dobry dziewczynki, w czym mogę
pomóc?-zapytała królowa.

-Jesteśmy tutaj nowe i zgubiłyśmy się.
Nie wiemy, gdzie jest nasze mieszkanie.
Nasi rodzice się pewnie martwią, bo nie
wiedzą, gdzie jesteśmy. Czy mogłaby nas
pani zaprowadzić lub powiedzieć, jak
możemy znaleźć nasz dom?-zapytała
Marianka.

-Jasne, akurat mam wolny czas. A czy
pamiętacie numer waszego mieszkania?
-zadała dziewczynkom pytanie królowa.

-Tak, nasz numer to 69-odpowiedziały
mrówki. Królowa razem z Małgosią i
Marianką podeszły do ogromnych drzwi w
komnacie królowej mrówek. Nagle
otworzyły się i okazało się, że to winda, a
w niej była wielka mapa z numerami
mieszkań w konkretnych miejscach.
Królowa zamknęła drzwi windy i pokazała
dziewczynkom, gdzie jest numer ich
domu. Wcisnęła parę guzików i zaczęły
szybko pędzić windą w dół, aż w końcu
dojechały na miejsce. Pod każdym
domem była dziurka, przez którą wychodzi
się z windy pod dany dom. Mrówki weszły
do swojego mieszkania i bardzo się
ucieszyły, ponieważ zobaczyły swoich
rodziców. Opowiedziały im swoją
przygodę. Morał z tego taki, że nie można
oddalać się od grupy, zwłaszcza w
nowych miejscach.

Ania Piątkowska
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