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Rzuć rękawice matematyce

Redakcja

RZUĆ RĘKAWICE MATEMATYCE!

30 listopada 2016 r.
w naszej szkole odbył się
festyn podsumowujący
projekt „Rzuć rękawicę
matematyce”. Na wstępie
uczniowie klas szóstych
zaprezentowali
przedstawienie
"Na geometrycznym
straganie". Wcześniej klasy
wraz
z wychowawcami
przygotowały

różnego rodzaju zagadki,
tangramy, plakaty oraz
matematyczne krzyżówki,
które zostały
zaprezentowane podczas
podsumowania festynu.
Tego dnia miały miejsce
także rodzinne rozgrywki
w Rummikuba i szachy.
Zarówno uczniowie jak
i rodzice spędzili miło
razem czas. Więcej
na temat matematycznego

Redaktor naczelny
Krzysztof Murawski

projektu można przeczytać
na czwartej stronie naszej
gazetki.
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Krzyżówka klasy 5
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Szkolne Fakty po raz Czwarty

Romeo i Julia w
teatrze "Znak"
We wtorek 8 listopada,
klasa VI a i VI b
pojechała na
wycieczkę do teatru
"Znak" w Galerii
Manhattan. Uczniowie
tym razem wybrali się
na spektakl pt. "Romeo
i Julia". William
Shakespeare, autor
tragedii, osadził treść
dzieła wokół konfliktu
dwóch zwaśnionych
rodów - Montecchi i
Capuletti. Rodzice Julii
Capuletti zmuszali ją
do małżeństwa
z mężczyzną, którego
nie kochała. Z miłości
do Romea Montecchi
wolała umrzeć, niż
wyjść za kogoś innego.
Scena, na której
obywało się
przedstawienie była
dość nietypowa.
Właściwie to nie było

tam żadnej "sceny",
Tuż obok śnieżnobiałych ścian były
poustawiane krzesła
tak, aby na środku
stworzyć miejsce dla
aktorów. Aktorzy grali
zarówno na "scenie",
jak i na widowni.
Uczniom podobała się
ta miłosna tragedia
głównie dzięki grze
aktorskiej. Aktorzy
wchodzili w interakcję z
widownią, dzięki
czemu łatwiej było
dzieciom zrozumieć
główną treść utworu.
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Mikołajki z Projekt Fun w VI b
8.12.2016 r. w klasie VI
b miało miejsce
świąteczne ozdabianie
skarpet. Dzieciom
pomagały animatorki z
firmy "Projekt Fan".
Podczas pracy, każdy
z nas mógł wybrać
sobie różne wstążki,
stemple oraz farby, tak
aby nasze skarpety
były jak najpiękniejsze.
Pod koniec, trwającego
prawie dwie godziny
spotkania, ozdobione
skarpety wyschły i były
gotowe.

Każdy z uczniów mógł
zabrać do domu swoją
pracę.
Spotkanie to pobudziło
wyobraźnię uczniów
oraz wprawiło
wszystkich
w świąteczny nastrój.
Filip Włodarczyk

Przygotowanie farb...

Krzysztof Murawski

malowanie...

Krzysztof Murawski

Maja Ochmańska

dobór odpowiednich wzorów...

KM

Kiermasz świąteczny
14 grudnia w naszej szkole odbył się kiermasz
świąteczny. Dzieci wraz z rodzicami mogły
uczestniczyć w warsztatach zdobienia bombek
techniką decupage. Można było także kupić
ozdobę świąteczną wykonaną ręcznie przez
dzieci i nauczycieli. Chętni mogli spróbować
tradycyjnego, świątecznego barszczu oraz
pasztecików z kapustą i grzybami. Na łasuchów
czekało pyszne ciasto.
Emilia Serafin

Pocztówki domowej roboty

Emilia Serafin
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Andrzejki
Przedostatniego dnia listopada
tradycyjnie odbyła się w naszej szkole
zabawa andrzejkowa. Wieczór wróżb ma
głęboką tradycję w polskiej historii.
Pierwsza wzmianka o andrzejkach
pojawiła się w polskiej literaturze w XVI
w.
Andrzejki to święto ludowe obchodzone w wielu
krajach na świecie. Niegdyś polegało na tym, aby
dziewczyny i panie znalazły sobie chłopaka lub
męża. Jedną z wielu wróżb było na przykład lanie
wosku (przez ucho klucza) do zimnej wody.
W naszej szkole właśnie z okazji tego święta
odbyła się zabawa (dla klas młodszych) i
dyskoteka (dla klas starszych).
Dyskotekę oraz zabawę w tym roku
zorganizowała Rada Rodziców naszej szkoły,
która przygotowała ciekawy program oraz wiele
atrakcyjnych konkursów, nie zapominając o
tradycyjnych wróżbach andrzejkowych.
Krzysztof Jazgarski
Tak się bawiły klasy młodsze...
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Wycieczka do Warszawy
13 grudnia 2016 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do
Warszawy, w której uczestniczyły klasy 6a i 6b. Opiekunami
wycieczki byli p. Krzysztof Murawski, p. Joanna Świeboda oraz
p. Elżbieta Naruk.
Mimo, że wyjechaliśmy bardzo wcześnie, o godzinie 5:15, wszyscy byli
weseli i podekscytowani. Dla niektórych naszych kolegów i koleżanek była
to pierwsza wizyta w stolicy. Naszym środkiem transportu był wygodny i
duży autokar. Do Warszawy przyjechaliśmy około godziny 11. Gdy
wysiedliśmy z autokaru od razu poszliśmy pod Kolumnę Zygmunta, która
jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Warszawy. Następnie z
nadzieją, że zobaczymy Prezydenta RP, udaliśmy pod Pałac Prezydencki.
Niestety nie udało się. Potem zobaczyliśmy jeszcze Grób Nieznanego
Żołnierza, zmianę warty oraz pomnik Syrenki na Starym Mieście.
Najważniejszym punktem programu było Centrum Nauki Kopernik.
Spędziliśmy tam kilka godzin świetnie bawiąc się, a przy tym ucząc. Na
koniec naszego pobytu poszliśmy na pizzę. Do Gdańska wróciliśmy po
północy. Uważam, że wycieczka była bardzo udana i chcielibyśmy takich
więcej!
Radosław Kobierski

Przed Zamkiem Królewskim

Piotr Janowski
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Harry Potter i Komnata Tajemnic

"Harry Potter i
Komnata Tajemnic" to
druga odsłona z cyklu
przygód Harrego
Pottera autorstwa J.K
Rowling.
Początkowo akcja
powieści rozgrywa się
w znanym już z
pierwszej części domu
wujostwa, przy Private
Drive 4, gdzie
pewnego dnia zjawia
się Zgredek. Domowy
skrzat, który próbuje
zrobić wszystko, co w
jego mocy, aby Harry
nie wrócił do
Hogwartu. Zgredek
zatrzymał listy od
przyjaciół Harrego
myśląc, że w ten
sposób zniechęci go
do powrotu do szkoły.

Niestety tak się nie
stało. Ron, przyjaciel
Harrego, przyleciał po
niego magicznym
autem, które należało
do jego ojca – pana
Weasley’a. Po wielu
przygodach
przyjaciołom udało się
dotrzeć do szkoły,
gdzie w jej murach
czai się śmiertelne
niebezpieczeństwo. A
jakie? O tym możecie
dowiedzieć się
sięgając po drugą
cześć kultowej serii.
Muszę przyznać, że
kolejna część jest
równie ciekawa i
pasjonująca.
Przygody, które
przeżywają Harry, Ron
i Hermiona

są niezwykłe i pełne
magii. W tej części
pojawiają się również
nowe postacie, które
odgrywają równie
ważne role.
"Harry Potter i
Komnata Tajemnic"
jest to powieść warta
polecenia. Zarówno
młodszy jak i starszy
czytelnik na pewno
nie będzie się z nią
nudzić.
Michał Turbiarz

Fragment okładki książki

http://pl.harrypotter.wikia.com

Projekt "Rzuć rękawice matematyce!"
Nasza szkoła brała
udział w III edycji
programu grantowego
mPotęga
zorganizowanego
przez Fundację
mBanku. Grantami
nagrodzono 1/3
wniosków
spełniających kryteria
formalne. W naszej
szkole program
przebiegał pt. ”Rzuć
rękawicę
matematyce”.
Zaplanowano w nim
różne działania
promujące
matematykę. Szkoła
wzbogaciła się o
różne gry rozwijające

logiczne i strategiczne
myślenie: Rummikub,
szachy, „Super
Matematyk”,
„Tabliczkę Mnożenia”
itp. Uczniowie bardzo
chętnie z nich
korzystają. Rodzice
przychodzili na
popołudniowe
spotkania razem z
dziećmi, aby miło i z
pożytkiem spędzić
czas bawiąc się
matematyką.
Współpracowaliśmy
również ze
środowiskiem
lokalnym, 2 panie
pracujące w handlu
przeprowadziły

warsztaty dla uczniów
kl. 4 i 5 dotyczące
zakupów.
Wykonaliśmy 10
kompletów domino z
tabliczką mnożenia i
dzielenia oraz
matematyczne gry
planszowe. Program
zakończył się
festynem pt. „Święto
Matematyki”. Na
festynie wszystkie
klasy wykonywały
różne zadania np.
krzyżówki
matematyczne,
plakaty, tangramy,
zagadki dla
przeciwnych klas, a
uczennice kl. 6a i

6b wystąpiły w
przedstawieniu pt. „Na
geometrycznym
straganie”. Były
również konkurencje
sportowe z
obliczaniem średniego
wyniku. W trakcie
festynu odbyły się
turnieje: Rummikuba i
szachowy. Na
zakończenie
programu wszyscy
uczniowie otrzymali
nagrody.
Elżbieta Naruk
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Uczniowie rozwiązują zagadki matematyczne...

