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AKCJA  SPRZĄTANIA  ŚWIATA

,,Myślę, więc nie śmiecę"  tak brzmi hasło tegorocznej Akcji
Sprzątania Świata. W akcji tej nie chodzi o to, aby sprzątać,
ale o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować
odpady.W naszej szkole tegoroczną Akcję Sprzątania
Świata rozpoczęli uczniowie klas starszych V-VIII, którzy 20
września  zebrali się w szczytnym celu. Miłośnicy działań
prośrodowiskowych, po zakończonych zajęciach
lekcyjnych, wyruszyli na wyznaczony teren akcji. Pogodne
popołudnie  wprawiło wszystkich w wyśmienite humory,
choć postępowanie ludzi zaśmiecających przydrożne i
leśne tereny budzi smutek i zażenowanie. Uczniowie z
wielkim zaangażowaniem segregowali odpady i usuwali
śmieci, które straszą i kaleczą naszą piękną przyrodę.
Wielka determinacja i zaangażowanie w usuwaniu
zanieczyszczeń wzbudzała podziw i szacunek
przechodniów.Uczestnicy tegorocznej akcji  wykazali się
umiejętnościamisegregacji odpadów, dając przykład
właściwych postaw wobec przyrody,  które chcieliby
zaszczepić w naszych mieszkańcach.
                            Iwona Olobry, Dorota Podbereska     
         

Uczniowie  klas I-III w
dniach 21-27 września
włączyli się do XXVII
SPORTOWEGO
TURNIEJU MIAST I GMIN,
XIII EUROPEJSKIEGO
TYGODNIA SPORTU dla
WSZYSTKICH. Wszystkie
klasy na swoich poziomach
brały udział w grach i
zabawach sportowych.
Rozgrywki toczyły się na
poziomach grup wiekowych.
Pierwszaki bawiły się i
rywalizowały w wyścigach
rzędów. 

W klasach drugich zabawy
na wesoło przebiegały w
grupach. Klasy trzecie
wykorzystywały sprzęt
sportowy podczas
rywalizacji zespołowej.
Zajęcia jak zawsze sprawiły
dzieciom wiele radości.
Wprawdzie panował
sportowy duch, ale nade
wszystko liczyła się dobra
zabawa, a tej nie
brakowało.
Wychowawcy klas I-III
Fot: M. Jokiel

Fot.

ZAKOŃCZYLIŚMY SPORTOWY TYDZIEŃ DLA WSZYSTKICH

D. Podbereska
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WYCIECZKA KLAS 3 SZLAKIEM PAMIĘCI NARODOWEJ

TYDZIEŃ  KREATYWNOŚCI

Uczniowie klas III uczestniczyli w wycieczce
Rejonem Pamięci Narodowej. Swoją wyprawę
rozpoczęli od oglądania eksponatów
zgromadzonych w Muzeum Wojsk Inżynieryjnych
1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach. Tam
oprócz zwiedzania na dzieci czekała atrakcja w
postaci prawdziwej wojskowej musztry. Kolejnym
punktem była wizyta na Siekierkowskim
Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach.
Uczniowie uczcili pamięć zmarłych zapalając
znicz pod pomnikiem. Następnie w tamtejszym
muzeum zapoznali się z pamiątkami po
żołnierzach I Armii Wojska Polskiego oraz
obejrzeli wystawę etnograficzną. Ogromną
atrakcją była wizyta na moście w Siekierkach
skąd roztacza się piękny widok na rozlewiska
Odry. Ostatnim punktem programu był przejazd
pod Górę Czcibora gdzie dzieci zapoznały się z
faktami dotyczącymi Bitwy Pod Cedynią.
Aktrakcją dla dzieci była również możliwosć
zobaczenia i dotknięcia czołgu. Jak widać
uczniowie z chęcią robiłi zdjęcia  na jego tle.

W tygodniu kreatywności tworzyliśmy książeczkę
elektroniczną "Kropka Pola z Kropkolandii"Na
podanej poniżej stronie  uczniowie układali prace
pisemne do książeczki Kropka Pola z
Kropkolandii oraz prezentowali wykonane
własnoręcznie ilustracje.
https://vimeo.com/609254522 
Teksty zostały przez uczniów przepisane na
komputerze, a następnie wstawione w
dokumencie na dysku google. Było to miejsce
współpracy szkół partnerskich. Wkrótce będzie
można obejrzeć książeczkę prezentującą efekty
twórczej pracy uczniów. Uczniowie opisywali
Kropkę Polę i miejsce zamieszkania bohaterki-
Kropkolandię. Opowiadali też przygody Kropki
Poli. Wykazali się przy tworzeniu prac
pomysłowością i kreatywnością. Odkrywali
twórcze pokłady, które w nich drzemią. Kto wie?
Może ukierunkuje to ich plany na przyszłość?
Pozdrawiamy wszystkich zakropkowanych
uczniów.

                                      Wioletta Rafałowicz

Fot.

Wychowawczynie klas III serdecznie dziękują panu Michałowi Dworczykowi z Muzeum Wojsk
Inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach za ciekawie przeprowadzone zajęcia, dzięki
którym nasi uczniowie wrócili bogatsi o cenne informacje.
                                                          Wychowawczynie klas III   Fot: Dorota Podbereska

W.
Rafałowicz

https://vimeo.com/609254522
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO
CZYTANIA

DZIEŃ PIŻAMY I KWESTA NA
RZECZ CHORYCH DZIECI

MATEMATYCZNE
ZMAGANIA 

W tym dniu do uczniów klas pierwszych
przyszedł Czytuś - maskotka ze szkolnej
biblioteki, który przeczytał im wiersz pt.,, O
Grzesiu kłamczuchu”. Dzieci chętnie odpowiadały
na pytania dotyczące tekstu. Na pamiątkę tego
dnia każdy pierwszak otrzymał obrazek-wklejkę,
zachęcającą do samodzielnego czytania lub
przez dorosłych. 
Klasy trzecie wysłuchały fragmentu książki pt.
,,Kto szczeka, nie błądzi”, czytanego przez
Martę. Dziewczynka z dużym poczuciem humoru
przeczytała szkolna historię Bliźniaków. Żegnając
się z rówieśnikami, wręczyła każdemu broszurkę
,, Dlaczego warto czytać”.
                               Nauczyciele bibliotekarze

W dniach 20, 22 października 2021 r. chętni
uczniowie z klas I - III wzięli udział w
Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym
"Leon" z matematyki. Do konkursu przystąpiło:
7 uczniów z klas pierwszych,12 uczniów z klas
drugich,24 uczniów z klas trzecich. Teraz z
niecierpliwością czekamy na wyniki.
                      Wychowawczynie klas trzecich

Fot.
Fot.

EKOLOGICZNE  PUZZLE

Puzzle rozwijają zdolności motoryczne i manualne dziecka. Mogą mieć
również wymiar edukacyjny. Układanie puzzli rozwija koordynację,
kreatywność i logiczne myślenie. Rozwijają wiarę we własne możliwości,
ćwiczą cierpliwość i sprawność.
Dlatego też postanowiłam, aby moi uczniowie spróbowali zaprojektować
puzzle. Zachęciłam je do kreatywnej zabawy i poprosiłam o wykonanie
puzzli wg własnego pomysłu. Chciałam, aby ich prace były wykonane
własnoręcznie i z materiałów, którym dali "drugie życie". Swoje prace
wykonali  na lekcjach techniki w ramach innowacji pedagogicznej pt. "Eko
pomoce dydaktyczne."
Efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania, pomysły dzieci okazały się
fantastyczne, a prace piękne!
                                                       Tekst i zdjęcie: Monika Kubica

Fot.

Piątek 01.10.2021r. był dniem zupełnie wyjątkowym i szczególnie miłym. W
klasach I-III odbył się "DZIEŃ PIŻAMY". Każdy, kto miał ochotę, mógł w tym
dniu paradować po szkole w cieplutkiej i mięciutkiej piżamie, ze
szlafroczkiem zarzuconym na plecy. W ramach akcji ogłoszonej przez
fundację "GDY LICZY SIĘ CZAS" kwestowaliśmy na rzecz dzieci z
oddziałów onkologicznych. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom,
uczniom i nauczycielom za wsparcie przedsięwzięcia . Pamiętajmy, że
dobro wraca.
                                                      Wychowawczynie klas I-III

R. Kunisz
A. Wierzbicka

Anna Węgier
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OPOWIEŚĆ  O  PASJI

NASZA  TWÓRCZOŚĆ

JESIEŃ OKIEM
OBIEKTYWU

Chciałabym opowiedzieć o mojej pasji, którą
zaraził mnie mój tata. Tata, odkąd pamiętam,
interesował się piłką nożną. Dużo czytał na ten
temat, jeździł z wujkiem na mecze i oglądał
programy sportowe. Byłam w przedszkolu, kiedy
tata kupił mi moją pierwszą piłkę. Zaczęłam grać
nią z nim w ogrodzie. Od tamtej pory poczułam,
że coraz bardziej podoba mi się ten sport.
Trenowałam coraz częściej i zaczęłam oglądać
mecze w telewizji. Moją ulubioną drużyną była 
jest do tej pory Barcelona. Któregoś dnia mama
zaprowadziła mnie na pierwszy trening na orlik
przy ulicy Zachodniej. Pamiętam, jak się wtedy
stresowałam. Moim trenerem został pan
Benedykt Psiuk. Grałam z samymi chłopcami.
Tak też zostało do tej pory. Nadal trenuję w
klubie UKS Dębno. Mam treningi cztery razy w
tygodniu. Sprawiają mi one wielką radość.
Najlepiej lubię jeździć na mecze i turnieje z moją
drużyną.  Myślę, że piłka nożna to jest moje
największe zainteresowanie, które trwa od wielu
lat.
                                     Lena Kalicka kl.6 a

REDAKCJA  ARKADII

Fot.Fot.

Fot.
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