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WAŻNE WYDARZENIA
Walentynkowe warsztaty plastyczne

Tuż po feriach zimowych, 14 lutego 2022 roku, w ramach zajęć
gry i zabawy oraz zajęć plastyki uczniowie kl.1a, 2,a, 2sl, 3sl,
4c, 6a i 5a wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas
których wykonali walentynkowe zakładki do książek. Zakładki były
formą prezentu dla osoby, której uczniowie chcieliby okazać
swoją sympatię. Nauczycielka prowadząca zajęcia, przypomniała
uczniom co to jest „komplement” i jaką ma on moc. Uczestnicy
losowali karteczki z komplementami, którymi mogli obdarować w
wolnym czasie wybraną przez siebie osobę.
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Dzień Kobiet w szkole
Dzień Kobiet, 8 marca
2022 r. upłynął pod
znakiem ciepłych życzeń
i upominków od uczniów.
W ten piękny i wyjątkowo
słoneczny dzień chłopcy
pamiętali o paniach z
grona
pedagogicznego,
paniach z administracji
i obsługi, a także o
swoich
koleżankach
z
klas, którym wręczyli
drobne
upominki,
artykuły
piśmiennicze
oraz słodycze.

Przedstawienie wielkanocne
Tuż przed świętami odbyło się przedstawienie wielkanocne,
w którym uczniowie tańcem i śpiewem wielbili zmartwychwstanie
Chrystusa.

Międzynarodowy Dzień Ziemi
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Każdy uczeń dobrze wie, że o
naszą
planetę
należy
dbać.
Dlatego
też
podczas
tegorocznego
Dnia
Ziemi
porządkowaliśmy tereny wokół
szkoły oraz sadziliśmy kwiaty,
by było pięknie i kolorowo.

KONKURS RECYTATORSKI
We wtorek, 26 kwietnia odbył się długo wyczekiwany przez uczniów konkurs recytatorski
pt. „Wiosenne rymowanki”. Wzięło w nim udział 20 uczniów z niemal wszystkich klas. Na uwagę
zasługuje fakt, iż dzieci z klasy 4b przedstawiły wiersz przy pomocy piktogramów. Większość uczniów
pięknie nauczyła się wierszy na pamięć. Poziom konkursu był bardzo wyrównany i jury postanowiło
wszystkim uczestnikom przyznać dyplomy oraz słodkie upominki. Brawo!
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WOJEWÓDZKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
„SZCZECIN – MOJE MIASTO”
Klasa 4B wzięła udział w Wojewódzkim Konkursie
Fotograficznym pt. “Szczecin- moje miasto”. Do
konkursu zaprosiła nas Szkoła Podstawowa nr 52
w Szczecinie. Tematem przewodnim były zabytki
naszego miasta oraz najbardziej
charakterystyczne miejsca. Uczniowie klasy 4B
pod kierunkiem nauczyciela wykonali zdjęcia
budynku swojej szkoły, ponieważ jest to budynek
o statusie zabytku. W dniu 10 maja br. zostaliśmy
zaproszeni na uroczystość rozstrzygnięcia
konkursu. W imieniu uczniów nagrody
odebrał Dawid Glezner.

DZIEŃ DZIECKA
Po raz kolejny uczestniczyliśmy
w MIĘDZYNARODOWYM DNIU DZIECKA. Naszą
szkołę odwiedził zabawny klown Czarek ze swą
nieodłączną towarzyszką Kropką. Zabawiali oni
naszych podopiecznych, dostarczając im wiele
radości, humoru i smakołyków. Był to kolejny
niezapomniany DZIEŃ zorganizowany dla naszych
uczniów.
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SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ

24 lutego 2022r. Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą. Ponad
2 miliony ludzi z kraju objętego konfliktem zbrojnym przyjechało
do Polski, gdzie znaleźli pomoc i schronienie. Wszystkich bardzo
poruszyło to, co wydarzyło się na Ukrainie. Tak te dramatyczne
wydarzenia opisał uczeń z klasy 8b, Olaf.
„Pod koniec lutego 2022r. dowiedziałem się, że na Ukrainie
wybuchła wojna. Rosja, w której rządzi Putin, zaatakowała
Ukrainę. Wjechały czołgi, poleciały bomby i zaczęli ginąc
niewinni ludzie. Dużo osób uciekło do naszego kraju. Czuję
złość i smutek. Każdy z nas może pomagać Ukraińcom”.
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Laboratoria przyszłości – innowacyjny program w naszej szkole
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowanie wśród uczniów
kompetencji przyszłości, takich jak umiejętność projektowania i drukowania na drukarce 3D,
filmowania i obróbki zdjęć. Ponadto, pracownia zajęć technicznych została wyposażona w
nową lutownicę, a sala biologii w wirtualne laboratorium chemiczne. Jednym słowem,
zakupiony sprzęt będzie służył do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży
na miarę XXI wieku☺.
A oto pierwszy przedmiot, wydrukowany przez nową drukarkę: kostka do gry, hexagon

Czytajmy książki!
Książka na wakacje? Czemu nie? Jak zawsze zachęcam wszystkich uczniów do wypożyczania
i czytania książek. W zbiorach bibliotecznych znajdują się pozycje zarówno dla młodszych jak
i dla starszych czytelników. Tym razem polecam książeczki z serii „Czytam sobie” dla uczniów
klas 1-3 oraz dla nieco starszych książkę pt. „Był sobie pies” J. Camerona poruszającą temat
przyjaźni między człowiekiem a jego czworonożnym pupilem. Można pośmiać się i wzruszyć.
Polecam!
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Porusz głową, czyli czas na krzyżówkę przygotowaną przez uczennicę z klasy 7a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Wpisz prawidłowe odpowiedzi w żółte kratki. Litery z kratek zielonych utworzą hasło.
1. Płynie w rzece i w kranie.
2. Piaszczysta nad Morzem Bałtyckim.
3. Chroni głowę podczas jazdy na rowerze.
4. Najcieplejsza pora roku.
5. Nazwisko autora „Akademii Pana Kleksa”
6. „Pszczółka …”.
7. Duży w sali kinowej.

HASŁO: ……………………………………………………….

ŻYCZYMY ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!
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