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Z ŻYCIA SZKOŁY
CO? GDZIE? KIEDY? 

(BYŁO...JEST...BĘDZIE...)

– Warsztaty wypiekania chleba
– Pasowanie klasy I A na czytelnika
– Wycieczka do Centrum Nauki Hevelianum w

Gdańsku
– Cyrk „SZOK”
– Dzień życzliwości
– Święto Konstytucji 3 Maja
– Wyjazd klasy III A i III C do Centrum 

Eksperymentu do Gdyni
– Kalendarium kwietniowe

Warsztaty wypiekania chleba
   W naszej szkole odbył się pokaz kuchni tradycyjnej, dzieci z

klas 0-III wytwarzały sery, masło i chlebek.  Dowiedziały się, jak
bardzo  ważna jest zdrowa żywność, która jednocześnie może

byś smaczna.
Dzieci śpiewały piosenki przy akompaniamencie gitary.

Każde dziecko mogło skosztować wspaniałych smakołyków i swój
wypieczony chlebek wziąć do domu.



Opracowała Julia Podjacka



PASOWANIE KL. I A  NA  CZYTELNIKA
   
     Dnia 5 kwietnia odbyło się w naszej szkole Pasowanie klasy I A na 
czytelnika naszej szkolnej biblioteki.



Pasowanie  odbyło  się  w  bardzo  uroczystej  oprawie  –  odświętnie
ubrani  pierwszacy,  atmosfera  pięknie  przygotowanej  czytelni  a
przede wszystkim rodzice, którzy przybyli na tę ważną dla każdego
ucznia uroczystość. 

Wychowawczyni kl. IA p. Teresa Szydlik stwierdziła, że cała klasa
pięknie już czyta i może wypożyczać książki z biblioteki.
Po  programie  artystycznym,  przygotowanym  przez  Koło  Przyjaciół
Biblioteki,  pierwszaki  zdawały  egzamin  przyjęcia  na  czytelnika,  a
następnie pani wicedyrektor Katarzyna Baza pasowała wszystkich na
czytelników szkolnej biblioteki. 



Na zakończenie nowi czytelnicy otrzymali dyplomy, upominki i małe 
słodkości, a od Rady  Rodziców książki.

 
Po podpisaniu Karty Czytelnika wypożyczyli swoją pierwszą książkę.





Wszystkim pierwszakom życzymy wytrwałości w czytaniu, zawsze 
takiego zapału do „książki” i samych sukcesów w szkole.

                                                    Od redakcji

     

WYCIECZKA DO CENTRUM HEVELIANUM 
W GDAŃSKU

      

Dnia 10 kwietnia klasy II A, III B oraz uczestnicy zajęć
unijnych wyjechali  na wycieczkę do Centrum Hevelianum w
Gdańsku.

Centrum Hewelianum – znajduje się na terenie dawnego Fortu
Góry Gradowej w Gdańsku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Gradowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ra_Gradowa


Centrum  Hewelianum  łączy  w  sobie  ideę  nowoczesnego
centrum  nauki,  czyli  instytucji  popularyzującej  naukę i
technikę z  dbałością  o  dziedzictwo  kulturowe i  spuściznę
historyczną.

W  odrestaurowanych  obiektach  pofortecznych  można
zwiedzać stałe ekspozycje:

  -  fizyczną wystawę interaktywną „Z energią!”, 

– wystawy historyczne „Wehikuł Czasu - Człowiek i Pocisk”
oraz „Wehikuł Czasu - Zabawy z Historią”,

–  matematyczną „Łamigłówka”,

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wystawa_interaktywna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziedzictwo_kulturowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Technika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centrum_nauki


–  geograficzną „Dookoła Świata” i inspirowaną twórczością
Jana Brzechwy - „Laboratorium Pana Kleksa”.

   Wyjazd  zorganizowano  w  ramach  projektu  unijnego
„Sięgnijmy  po  więcej  –  rozwój  kompetencji  kluczowych
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy
Miejskiej  Tczew”. Dodatkowo  nasi  uczniowie  otrzymali
drożdżówki, owoce i napoje.

 Po zwiedzeniu Centrum Hevelianum udaliśmy się na spacer po
uliczkach Starego Miasta.

                                                            Od redakcji

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Brzechwa


Cyrk  „SZOK”

    
 Dnia 20 kwietnia 2018 roku do naszej szkoły przyjechał  Cyrk
„Szok”.



Wszyscy  byliśmy  zachwyceni  talentem,  który  został
przedstawiony. Była żonglerka, akrobacje, tresura zwierząt oraz
wesoły klown i konkursy z udziałem publiczności.

  Okazało się, że z nas też są nieźli cyrkowcy.



To oczywiście nasz szkolny klaun, kto zgadnie, kto to?

 
                                     Opracowała Julia Podjacka



DZIEŃ  ŻYCZLIWOŚCI

W naszej szkole odbył się krótki apel dotyczący życzliwości.
Klasa III c i VI a przedstawiły scenki, jak być życzliwym pod
kierunkiem p. Krystyny Konofał i p. Aurelii Czerwińskiej.
Wcześniej odbyła się również audycja w  wykonaniu klasy III c.

Małe radości i drobne gesty życzliwości,
są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności...



                                                Opracowała Julia Podjacka



ŚWIĘTO  KONSTYTUCJI  3 MAJA

  
      Dnia 24 kwietnia odbył się w naszej szkole apel z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny przygotowała 
klasa VI A.



    Dowiedzieliśmy się wszystkiego o historii powstania 
Konstytucji 3 Maja i o jej twórcach. 



Była to wspaniała lekcja patriotyzmu.

                                                      Od redakcji



WYJAZD DO GDYNI DO CENTRUM EKSPERYMENTU
    

Dnia 26 kwietnia klasa III A i III C wyjechały na wycieczkę
do Gdyni do Centrum Eksperymentu.

 Wyjazd zorganizowano w ramach projektu unijnego „Sięgnijmy 
po więcej – rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew”. Wyjazd był oczywiście sponsorowany z funduszów 
europejskich.



Na początku zostaliśmy podzieleni na dwie grupy i udaliśmy się 
na warsztaty. 
Klasa III A zajmowała się wodą, a klasa III C – powietrzem. Były
to lekcje dotyczące także ekologii.



Następnie zwiedzaliśmy wystawę eksperymentu. 



Na zakończenie posiłek w postaci drożdżówki, sewen deys'y, 
jabłka i woda – sponsorowane z powyżej wymienionego funduszu. 
I małe zakupy – bo w innym wypadku wycieczka nie byłaby 
zaliczona.

                                                  Opracowała Julia Podjacka 

JAKIE ŚWIĘTA OBCHODZIMY W KWIETNIU ?
(dziwne święta i te zwykłe...)

1.04. - Prima aprilis, Dzień ptaków          

2.04. - Dzień książki dla dzieci

4.04. - Dzień bezdomnych zwierząt

6.04. - Dzień sportu

7.04. -Dzień zdrowia

11.04. - Dzień radia



12.04. - Dzień czekolady   

18.04. - Dzień ochrony zabytków

22.04. - Dzień ziemi

23.04. - Dzień książki i Dzień praw autorskich

26.04. - Dzień własności intelektualnej  

29.04. - Dzień tańca
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