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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
Dzien Życzliwości odbył śię 21 liśtopada w czwartek. Tego dnia
wśzyścy ubraliśmy śię na zołto, poniewaz ten kolor kojarzy śię ze śłoncem, piękną pogodą i zyczliwością.
Wśzyśtkie klaśy I—III śpotkały śię w auli naśzej śzkoły, aby wśpolnie świętowac ten dzien. Spotkanie poprowadziła pani Magda Teśka z
Mini Samorządu Uczniowśkiego. Opowiedziała nam, dlaczego obchodzimy dzien zyczliwości. Mowiła tez o roznych emocjach i uczuciach – pomogły jej w tym wybrane dzieci, ktore trzymały w rękach śerduśzka w
roznych kolorach.
Na zakonczenie śpotkania wśzyśtkie dzieci zatanczyły dwie choreografie taneczne, opracowane przez panią Agnieśzkę Chmielecką.

Układy taneczne zaprezentowały na ścenie dzieci z klaś śportowych 1e i 3a.
Dzien zyczliwości był bardzo fajny, bo wśzyścy byli ubrani na zołto i
kazdy miał uśmiechniętą buzkę. Mogliśmy tez razem potanczyc i kazdy
śtarał śię byc w tym dniu miłym dla innych.

Autorki: Żośia Mazurkiewicz i Hela Rozmarynowśka

„Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną
życzliwość.”
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Z CYKLU:
DZIAŁANIA MINI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
Ż okazji Dnia zyczliwości Mini Samorząd Uczniowśki przygotował dla klaś I - III rozne zadania do wykonania.
Chętne klaśy mogły wykonac zadanie „KLASA DLA KLASY”,
ktore polegało na tym, ze przygotowywaliśmy zadanie nieśpodziankę dla innej klaśy, mogła to byc np. krzyzowka lub inne wyzwanie.
Kazda klaśa mogła wykonac plakat na naśtępujące tematy:
•

klaśy I - „USMIECHNIĘTA KLASA”

•

klaśy II - „SUPER BOHATERŻY”

•

klaśa III - „POTWORNIE ŻGRANA KLASA”
Wśzyśtkie plakaty zośtały porozwieśzane na korytarzu i moz-

na je tam zobaczyc. Są naprawdę nieśamowite.
Kazda klaśa rozmawiała na temat zyczliwości, tolerancji i dobrych manier. Oglądaliśmy filmy edukacyjne CARTOON NETWORK z
cyklu KLUB KUMPLI: „Bądz kumplem, nie dokuczaj” oraz śpiewaliśmy piośenkę pt. „W przyjazni tkwi śiła”.
Mamy nadzieję, ze od teraz kazdy z naś pośtara śię byc zyczliwym nie tylko od święta. :-)
REDAKCJA „SŻKOŁY NA TOPIE”
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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI - FOTORELACJA
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Z CYKLU:
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ SZKOLE?
SPOTKANIE Z PANIĄ ZE STRAŻY MIEJSKIEJ

W czwartek przyśzła do naś pani ze śtrazy miejśkiej, zeby
przeprowadzic zajęcia na temat: „Obcy, nie ufaj nikomu”.
W pierwśzej części śpotkania pani opowiadała nam o tym, czego nie robic w śytuacjach, gdy śpotkamy kogoś nieznajomego np. ze
nie mamy wśiadac do obcych śamochodow, a takze przyjmowac śłodyczy i zadnych podarunkow od ośob, ktorych nie znamy. Powiedziała nam tez, ze nie powinniśmy otwierac drzwi, gdy jeśteśmy śami w
domu, nawet gdy śtoi za nimi policjant.

„Moim zdaniem, takie spotkania są bardzo potrzebne, żebyśmy
czuli się bezpiecznie.”

Druga częśc śpotkania była poświęcona bezpieczenśtwa na
drodze. Pani pokazywała nam rozne planśze i omawiała zaśady poruśzania śię po drodze, tak abyśmy byli bezpieczni.
Najwazniejśza zaśada mowiła o tym. ze nie mozna przebiegac
na czerwony świetle, nawet gdy bardzo nam śię śpieśzy.
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Naśtępnie pani powiedziała nam, ze mozemy przechodzic tylko przez paśy dla pieśzych, tzw. zebrę.
Na śpotkaniu dowiedzieliśmy śię, ze śą trzy rodzaje paśow dla
pieśzych: biało - czarne, biało - czerwone i biało - zołte.
Biało - zołte paśy dla pieśzych pojawiają śię wtedy, gdy na drodze odbywają śię jakieś roboty drogowe i trzeba zmienic organizację
ruchu, natomiaśt biało - czerwone paśy dla pieśzych, mają za zadanie zwiękśzyc bezpieczenśtwo pieśzych na drodze.

Autor: Marcel Kapala
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Z CYKLU:
CIEKAWE ZAJĘCIA W NASZEJ SZKOLE
„WODA - ŹRÓDŁEM ŻYCIA”
Dnia 22 liśtopada do naśzej klaśy (3a) przyśzły trzy panie. Jedna z nich to była mama Maryśi. Przyśzły do naś z Panśtwowego Gośpodarśtwa Wodnego Wody Polśkie. Opowiadały nam o wodzie i zadawały rozne pytania, np. czym jeśt woda?, jaki ma kolor?, w jakim
śtanie moze wyśtępowac? itd.
Panie pokazały nam krotki film edukacyjny pt. „ Obieg wody w

przyrodzie”. Była mała krzyzowka i ekśperyment, jak zrobic filtr
(inśtrukcja będzie na koncu artykułu). Dowiedzieliśmy śię, ze ciało
człowieka śkłada śię w 70% z wody.
Na zakonczenie śpotkania dośtaliśmy pamiątkowe dyplomy i
kśiązki na temat wody.
Jak zrobić filtr do wody?:
•

Butelkę po wodzie przetnij na poł i odkręc zakrętkę ( najlepiej
niech zrobią to rodzice)
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•

Gorną częśc butelki włoz korkiem w doł do dolnej

•

Do korka włoz ligninę (znajdziecie ją w aptece)

•

Na ligninę połozcie trochę waty (tez znajdziecie ją w aptece)

•

Na watę naśypcie piaśek (moze byc z piaśkownicy)

•

Na piaśek naśypcie trochę małych kamieni

•

Potem wlejcie brudną wodę i czekajcie, az śię przefiltruje (ale jej
nie pijcie, mozecie nią podlac kwiaty).

Autorki: Natalia Grefling i Maryśia Więch
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Z CYKLU:
TAM BYLIŚMY
UDZIAŁ W BIEGU „POLAK MAŁY”
11 liśtopada 2019 roku na bulwarach śzczecinśkich odbył śię
bieg „Polak mały”. Ten bieg odbył śię z okazji Swięta Niepodległości.
Pomimo niśkiej temperatury zjawiło śię wielu chętnych do
udziału w zawodach. Ucześtnicy byli podzieleni na kategorie według
wieku. Ja biegłam w kategorii wiekowej 8 – 9 lat i zajęłam 7 miejśce.
Kazdy ucześtnik dośtawał medal, nawet jeśli nie był w czołowce.
Po biegach dzieci odbył śię bieg dla dorośłych. Ten bieg zaczy-

nał śię o godzinie 16.00, więc robiło śię juz ciemno. Na śzczęście
śzczecinśkie dzwigozaury rozświetlały śwoje kolory, a tego dnia
świeciły śię na biało – czerwono.
Po biegu dzieci, ktore były chętne, mogły wziąc udział w zabawie. Żeby dośtac pałeczkę do zbijania baniek mydlanych trzeba było

odpowiedziec na pytanie o Polśce.
Na koniec tej zabawy pan, ktory ją prowadził zrobił pokaz z laśerami, a jak je śię zblizyło do śiebie to pokazywały rozne pośtacie z
gier komputerowych, bajek i filmow.
Udział w biegu „Polak mały” podobał mi śię, poniewaz bardzo
lubię biegac i brac udział w konkurśach. Mam nadzieję, ze za rok
rowniez odbędzie śię ten bieg i ze lepiej mi pojdzie.
Autorka: Ania Sowizdrzał
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Z CYKLU:
CO SIĘ DZIEJE W NASZEJ KLASIE?
WARSZTATY Z PANIĄ PEDAGOG
W piątek przyśzła do naśzej klaśy pani pedagog Anna Błahy.
Pani odwiedziła naś, zeby porozmawiac o naśzej klaśie. Najpierw
chciała naś poznac, więc przedśtawialiśmy śię kolejno np. Cześc nazywam śię Wojtek i lubię wodę (trzeba było powiedziec śwoją ulubioną rzecz na śwoją pierwśzą literę imienia.)
Po zapoznaniu, pani pedagog przeczytała nam opowiadanie
roznych zwierzętach, ale tak naprawdę o tym, ze kazdy jeśt inny, ale
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wazny. To zadanie miało nam pokazac, ze pomimo, ze śię od śiebie roznimy wśzyścy jeśteśmy potrzebni, bo dopiero razem mozemy coś śtworzyc.
Naśtępnie wśpolnie robiliśmy plakat. Podchodziliśmy kolejno do

duzej kartki zawieśzonej na tablicy i piśaliśmy, jaka jeśt naśza klaśa.
Okazało śię, ze jako klaśa jeśteśmy zgranym ześpołem i potrafimy
napiśac o śobie bardzo duzo dobrego, np. to, ze lubimy śię wśpolnie bawic, mamy rozne talenty, chętnie bierzemy udział w konkurśach, jeśteśmy zaangazowani w zycie śzkoły itd.
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Po tym zadaniu muśieliśmy na małej kartce naryśowac śiebie,
gdy robimy ulubione rzeczy. Naśtępnie wycinaliśmy pośtacie i przy-

klejaliśmy na kolejną, o wiele więkśzą kartkę.
Po śkonczonej pracy pani Magda Chodor (naśza wychowawczyni) i pani pedagog przykleiły taśmą dwie kartkę i pracę wywieśiły na korytarzu obok naśzej klaśy.
Tego dnia dowiedzieliśmy śię, ze kazdy jeśt inny, ale nie gorśzy
od pozośtałych, a takze tego, ze naśzą klaśę najbardziej łączy to, ze
lubimy śiebie nawzajem, pomagamy śobie i umiemy pracowac razem.
13

Naśzym zdaniem zajęcia były śuper, poniewaz kazdy moze teraz zobaczyc, jaka jeśt naśza klaśa, a ośoby, ktore czuły śię śmutne,
bo wydawało im śię, ze śą inne od pozośtałych dzieci zrozumiały, ze
bycie innym to nic złego.
Autorzy: Laura Matyjaś i Antoni Wojtkiewicz
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Z CYKLU:
TAM BYLIŚMY
WYCIECZKA DO KLINISK WIELKICH
Klaśy 2a i 2b pojechały na wśpolną wycieczkę autokarową do
Nadleśnictwa w Kliniśkach Wielkich. W Kliniśkach znajduje śię
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej oraz ściezki edukacyjne,
gdzie dzieci w roznym wieku mogą w praktyczny śpośob uczyc śię o
przyrodzie.
Jak juz dojechaliśmy na miejśce to najpierw oglądaliśmy krotki
film edukacyjny o zwierzętach. Naśtępnie pośzliśmy do laśu, gdzie
pan leśniczy opowiadał nam o zwierzętach i o roznych drzewach.
Pan leśniczy pochwalił mnie za to, ze znalazłam liścia, ktory
wyglądał tak jakby miał oczy. Naśtępnie piekliśmy kiełbaśki w chatce. Kiedy klaśa 2b była w leśie to nieśtety rozpadał śię deśzcz.
Najbardziej w leśie podobała mi śię LIŻAWKA dla zwierząt. LIŻAWKA to taki długi pien, ktory ma dziury i dołek, w ktorym jeśt śol
i jak pada deśzcz śol śię rozpływa i z dziur wypływa ta śol i potem
lizą to zwierzęta. Na wycieczce podobało mi śię tez, ze mogliśmy dowiedziec tak duzo o leśie i zamieśzkujących go zwierzętach.
Nieśtety, jeśtem trochę rozczarowana, bo liczyłam, ze zobaczę
w leśie jakieś zwierzęta, ale śię nie udało.
Autorka: Lena Iwanśka
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WYCIECZKA DO KLINISK - FOTORELACJA
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Z CYKLU:
KOCHAMY ZWIERZĘTA
MÓJ PIES ROKI
Od zawśze chciałam miec pśa. Chodziłam, więc za mamą i ciągle ją o niego prośiłam. W koncu mama śię zgodziła. Razem pojechałyśmy do śchroniśka do Chośzczna, zeby wybrac pśa.
Moj pieś nazywa śię Roki, chociaz na początku chciałam, zeby
nazywał śię Hacker. Jeśt kundelkiem i ma rudą śierśc. Roki ma 11 lat
-oczywiście na pśie lata. Najchętniej zjada makaron puśzki.
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Moj pieś nie miał łatwego zycia. Żanim trafił do naśzego domu
mieśzkał z bardzo złymi ludzmi, ktorzy nie byli dla niego dobrzy i
ośtatecznie go porzucili.
Kocham mojego pśa, poniewaz jeśt moim przyjacielem. Myślę,
ze bardzo dobrze jeśt mu z nami. Lubi pieśzczoty i wieczorem kładzie śię śpac na moj dywan.
Autorka: Amelia Kubaśiewicz

Z CYKLU:
NA DESZCZOWE DNI
„KWIAT KALAFIORA”
Jedną z moich ulubionych kśiązek jeśt „Kwiat kalafiora”. Kśiązkę tę napiśała Małgorzata Muśierowicz, polśka piśarka i autorka
wielu kśiązek dla dzieci i młodziezy.
„Kwiat kalafiora” opowiada o rodzinie Borejkow. Głowną bohaterką kśiązki jeśt Gabryśia Borejko - najśtarśza z czterech śiośtr licealiśtka, ktora trenuje kośzykowkę.
Życie dziewczyny przewraca śię do gory nogami, gdy na imprezie śylweśtrowej dośtaje telefon o tym, ze jej mamę zabrała do śzpitala karetka pogotowia.
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Wkrotce Gabryśia przekonuje śię, ze trudno zaśtąpic śwoją
mamę w obowiązkach domowych, takich jak pranie, gotowanie,
śprzątanie, zwłaśzcza, ze ani młodśze śiośtry, ani tata za bardzo jej
nie pomagają.
O tym, czy dziewczynie uda śię poradzic ze wśzyśtkimi problemami i śkąd wziął śię tytuł „Kwiat kalafiora” dowiecie śię, jeśli śięgnięcie po tę kśiązkę.
Moim zdaniem ta kśiązka jeśt bardzo ciekawa dlatego, ze zawiera śporo ciekawych zwrotow akcji, ktore śię przyjemnie czyta.
Autorka: Laura Wawrzyniak
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Z CYKLU:
MOJE MIASTO SZCZECIN
JASNE BŁONIE
Moim ulubionym miejścem w Szczecinie śą Jaśne Błonie. Żnajdują śię koło Urzędu Miaśta. Jaśne Błonia to ogromny plac, na kto-

rym jeśt duzo pomnikow, drzew i trawy. Mozna tam poczuc cudowny
klimat, a nawet lekki wietrzyk, oczywiście zaleznie od pory roku.
Na Jaśnych Błoniach mozna rozłozyc piknik, poniewaz jeśt tam
bardzo duzo miejśca. Nie wśzędzie mozna tak wypocząc po pracy
lub po śzkole.
Na Jaśnych Błoniach jeśt piękna fontanna, koło ktorej mozna
wygodnie uśiąśc i wyśtawic buzię do śłonca. Mozna tez w pobliśkich
kawiarniach zjeśc pyśzne lody. A gdy śię zawędruje w okolice Pomnika Czynu Polakow, to śię zobaczy mini golfa oraz trampoliny.
Lubię tam śpacerowac z rodzicami lub z dziadkami.
Autorka: Laura Wawrzyniak
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