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PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH
W pazdzierniku odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowania uczniow klas pierwszych. Imprezę poprowadziły: pani Irena
Kurzyk (wtorek) i pani Paulina Gajewska (sroda).
We wtorek 15.10 pasowanie na uczniow miały klasy: 1b, 1c i
1f, a w srodę 16.10 klasy: 1a, 1d i 1e. W czasie uroczystosci występowali trzecioklasisci, ktorzy mieli do odegrania role: Nutki, Cyferki
i Sportowca. Z klasy 3d wystąpili: Marysia Szałek, Antek Guz i Kuba
Bukowiecki, ktorego brat chodzi do pierwszej klasy, a z naszej klasy
3a, wystąpili: Laura Matyjas, Ania Sowizdrzał i Rafał Pokwicki, ktorego siostra tez chodzi do pierwszej klasy.
(Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie)

Klasy pierwsze występowały kolejno przed zgromadzonymi
na auli goscmi, rodzicami oraz dyrekcją naszej szkoły oraz. Klasy
1a i 1b mowiły wierszyki o tematyce szkolnej. Klasa 1c przygotowała wierszyk ilustrowany ruchem o sporcie. Klasy z innowacją
językową 1d i 1f zaspiewały piosenki w języku angielskim, a klasa
sportowa 1e przygotowała wspaniały układ gimnastyczny.
„Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie
uczniów klas pierwszych. Klasy wychodziły na scenę, a pani wicedyrektor Izabela Bartman pasowała je na uczniów.”
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Na zakonczenie wszystkie pierwszaki dostały zakładki do
ksiązek, ktore przygotowali dla nich koledzy i kolezanki z klas
drugich i trzecich, a pani wicedyrektor wręczyła im pamiątkowe
dyplomy. Kazdy uczen otrzymał takze słodki poczęstunek: batonika, lizaka i soczek. Trzecioklasisci dostali w podziękowaniu za
swoj występ po opakowaniu „Kinderek”.
Bardzo podobała nam się uroczystosc pasowania na
uczniow, poniewaz wszystkie dzieci z klas pierwszych były w tym
dniu szczęsliwe.
Autorzy: Laura Matyjas, Ania Sowizdrzał, Rafał Pokwicki

Z CYKLU TAM BYLIŚMY:
MIĘDZYNARODOWY KONKURS CHÓRALNY W RIMINI
Nazywam się Antoni i w tym roku szkolnym pojechałem z
moim chorem „Słowiki” do Włoch na Międzynarodowy Konkurs
Choralny.
Wyjechalismy we wtorek 17 wrzesnia, o godz. 4.00 i jechalismy autokarem około 23 godzin. We Włoszech bylismy cały tydzien i moim zdaniem było bardzo fajnie.
(Ciąg dalszy artykułu na następnej stronie)
3

Mieszkałem w 3-gwiazdkowym hotelu „Corona”. Niestety nie był
zbyt wygodny hotel. Łozka były bardzo twarde, a posciel szorstka i
nie dało się spac. Pokoj dzieliłem z dwoma kolegami Kubą i Grzeskiem.
Codziennie jechalismy do koscioła i filharmonii, gdzie odbywał
się konkurs. Pewnie się zastanawiacie jakie były wyniki? Niestety nie
pamiętam jakie one były, jednak pamiętam jakie my zajęlismy miejsce … ostatnie i mowilismy, ze zdobylismy pierwsze miejsce od konca.
Autor: Antoni Wojtkiewicz

Z CYKLU CO ROBIMY PO SZKOLE?:
TAŃCZĘ W „REPLAY”
Czesc! Mam na imię Anna. Gdy miałam 4 lata zaczęłam chodzic
na zajęcia taneczne. Pozniej miałam małą przerwę, poniewaz często
chorowałam. W wieku 7 lat powrociłam do trenowania tanca.
Obecnie uczę się tanczyc w szkole tanca „Replay Dance Studio”.
Załozycielami tej szkoły są pan Michał i pani Martyna Malinowscy.
W tej szkole tanca jest kilka grup tanecznych, ktore trenują rozne style taneczne, takie jak hip - hop, dancehall czy house.
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Ja tanczę w grupie „Slide” i trenuję hip-hop. Dzieci, ktore
tanczą w starszych grupach noszą na występach takie same
stroje, bo oprocz nauki tanca występujemy tez na roznych pokazach. Bierzemy tez udział w konkursach tanca.

(Dokonczenie na str. 6)
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W czasie wakacji jezdzimy z instruktorami na obozy taneczne. Lubię chodzic na zajęcia taneczne do „Replay Dance
Studio”, poniewaz lubię tanczyc hip-hop!
Autorka: Anna Sowizdrzał

Z CYKLU NA DESZCZOWE DNI:
POLECAMY KSIĄŻKĘ „MAGICZNE DRZEWO”
Mam na imię Ala i
dzisiaj opowiem Wam o
ksiązce

pt.

„Magiczne

drzewo”.
Autorem tej ksiązki
jest Andrzej Maleszka. Ta
ksiązka ma juz ponad
osiem tomow, ale tworzy
się ich więcej i więcej.
Głownymi bohaterami są
Kuki, Gabi, Blubek i Budyn jedyny mowiący pies
na swiecie (oczywiscie w
tych ksiązkach).
(Ciąg dalszy na stronie 7)
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Przygoda zaczęła się, kiedy przez trzy dni i trzy noce trwała straszliwa burza, a jeden z piorunow uderzył w dąb. Ludzie
nie wiedząc, ze to „MAGICZNE DRZEWO” zabrali je do fabryki i
przetworzyli na rozne przedmioty. Kazdy przedmiot miał w sobie cząstkę mocy.

Podoba mi się w tej ksiązce to, ze wszystko jest opowiadane i fajnie się to czyta! Nie ma takiej rzeczy, ktora by mi się nie
podobała! Polecam wszystkim przeczytanie tej ksiązki!
Autorka: Alicja Majewicz

WYCIECZKA DO OCEANARIUM
Na początku pazdziernika nasza klasa 3a pojechała do Oceanarium. Wycieczka odbyła się w czwartek 3.10.2019 roku. Najpierw jechalismy 3 godziny autokarem. Był z nami pan przewodnik z biura podrozy, ktory po drodze opowiadał nam rozne
ciekawostki.

Budynek Oceanarium miesci się na terenie Niemiec w miescie Stralsund. Gdy weszlismy do srodka to najpierw zobaczylismy wiszące nad nami kosci bardzo duzych ryb, następnie oglądalismy szklane gabloty z roznymi okazami.
(Ciąg dalszy artykułu na stronie 8)
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„Dowiedzieliśmy się, że mały wieloryb potrafi wypić w ciągu jednej doby aż 600 litrów mleka.”
W jednej z takich szklanych gablot było serce wieloryba
porownane do serce człowieka.
W oceanarium zwiedzilismy wiele roznych sal. W niektorych były ogromne akwaria, w ktorych pływało wiele gatunkow
ryb, a wsrod nich prawdziwy rekin. Poza rybami mozna było zobaczyc tez rozne wypchane zwierzęta. W jednej z sal były rozne
urządzenia słuzące do badania dna morskiego, modele statkow
oraz puszczano filmy pokazujące pracę w porcie. Poszlismy tez
do ogromnej sali z wielkimi modelami ssakow morskich. Lezelismy tam na lezakach i słuchalismy roznych odgłosow z oceanu.
Na samym koncu zwiedzania Oceanarium weszlismy na dach,
gdzie zobaczylismy prawdziwe pingwiny.
Po wizycie w Oceanarium poszlismy na spacer po starym
miescie. Na rynku w Stralsundzie zjedlismy kanapki i posłuchalismy opowiesci pana przewodnika.
Było bardzo fajnie, poniewaz duzo się dowiedzielismy. Najbardziej podobały nam się jednak pingwiny i rekin.
Autorki: Natalia Grefling i Marysia Więch
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DOŚWIADCZENIA POSZUKUJĄCE:
WYCIECZKA DO PARKU
Wczoraj, czyli w poniedziałek 21.10 nasza klasa 2b razem z
klasą 5a wybrały się na wycieczkę do parku. Poszlismy na pieszo.
Na miejscu szukalismy darow jesieni: kasztanow i lisci. Poznawalismy nazwy roznych gatunkow drzew i uczylismy się, jak
je rozpoznawac.
W parku dostalismy od naszej pani miarki do mierzenia i
lupy do obserwacji zmian zachodzących jesienią w przyrodzie.
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Pani Iza przygotowała dla nas rozne rebusy i zadania matematyczne, ktore mielismy rozwiązac.

Jeden z takich rebusow polegał na tym, zeby rozszyfrowac
nazwę drzewa BRZOZA z wyrazu początkowego BRZOSKWINIA.
Taka lekcja bardzo mi się podobała, bo lubię chodzic do
parku.
Autorka: Ala Kokosinska
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Z CYKLU NA KINOWYM EKRANIE:
POLECAMY FILM „BYŁ SOBIE PIES 2”
Z okazji Dnia Chłopaka bylismy z naszą klasą 2c w Multikinie na
filmie fabularnym „Był sobie pies 2”. Ten film opowiadał o miłosc psa
do ludzi. Pies o imieniu Bailey miał w tym filmie az cztery zycia. Za

kazdym razem, gdy rodził się na nowo pamiętał swojego pierwszego
własciciela.
Ten bohaterski pies był gotow poswięc swoje zycia dla człowieka. Najblizsza była dla niego dziewczynka o imieniu CJ. Bailey chronił
ją przed wszelkim złem i gdy była juz nastolatką bronił przed złym
chłopakiem.

Ten film był bardzo fajny, poniewaz było w nim duzo akcji. Podobał nam się tez dlatego, ze pokazywał prawdę o tym, ze pies to najlepszy przyjaciel człowieka.
Autorki: Amelka Kubasiewicz i Kornelia Jasinska
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