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Za nami kolejny tydzień nauki, nowych doświadczeń,
utrwalania zdobytej wiedzy, a także zabawy. 

Jak spędzili go nasi Uczniowie?
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Zacznijmy od naszych najmłodszych uczniów!

Klasa druga poruszając się w tematyce wakacyjnych
wspomnień, utrwalała umiejętność wskazywania

dziesiątek i jedności, rozpoznawania części mowy,
budowania wypowiedzi ustnych oraz uczyła się tworzyć

opis. Przygotowaliśmy także bazę do kącika
czytelniczego w ramach projektu, który ruszy już

niebawem. 
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Klasa III w minionym tygodniu zgłębiała tematykę
wybuchu, przebiegu oraz zakończenia II wojny

światowej.

Wspólnymi siłami Trzecioklasiści wykonali gazetkę
podsumowującą zdobytą wiedzę.
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Na podstawie przeczytanej lektury „Asiunia”
opisującej losy małej dziewczynki podczas trwania

wojny Uczniowie w ciekawy sposób sporządzili
metryczkę książki oraz wykonali ilustracje, które

ułożone chronologicznie utworzyły plan wydarzeń.
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Trzecioklasiści w ramach edukacji przyrodniczej
poznawali regiony Polski oraz ich położenie na mapie

Polski. 
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Czwartoklasiści na lekcji historii opowiadali o swoich
rodzinach i prezentowali drzewa genealogiczne.
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Uczniowie klasy IV na lekcji języka polskiego omówili
budowę komiksu i stworzyli swoją obrazkową historię z

udziałem bohaterów z lektury. 
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Praca ze słownikami - klasa IV tworzy słowniczek
trudnych wyrazów z lektury.
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A co Uczniowie tworzyli podczas lekcji plastyki?

Temat pierwszej poważnej pracy "Martwa natura"
rysunek światłocieniowy ołówkiem. Dla piątoklasistów

to przypomnienie zasad kompozycji i sprawdzenie tego,
czego nauczyli się w kl. IV. Chłopcy poradzili sobie

bardzo dobrze. Klasa IV podejmuje pierwsze kroki. Są
już pierwsze sukcesy, ale jeszcze dużo, dużo pracy

przed nimi. Na zajęciach koła plastycznego Uczniowie
wykonywali pastelami olejnymi pejzaże widziane z

okna. 
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Klasa VI utrwala wiedzę o częściach mowy podczas gier
na tablicy interaktywnej.

Rozmowom o tolerancji dla innych religii towarzyszyło
tworzenie i prezentacja plakatów. 
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W ramach koła teatralnego Uczniowie wykonywali
ćwiczenia oddechowe z użyciem piórek i papierowych

gąsienic. 
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Podczas lekcji matematyki klasa VI ćwiczyła działania
na liczbach całkowitych. Uczniowie mieli okazję

sprawdzić swoje umiejętności pisząc kartkówkę. Aby
jeszcze sprawniej wykonywać działania uczniowie za

pomocą gry ćwiczyli dodawanie liczb dodatnich i
ujemnych. Do tego celu posłużyła gra. Wykładali 2
karteczki z wylosowanymi liczbami całkowitym i

dodawali je. Kto prawidłowo wykonał obliczenia mógł
sobie przyznać punkt. 
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Uczniowie klasy VI świętowali w tym tygodniu
urodziny Olka Lipińskiego. Z tej okazji Olek

poczęstował kolegów pysznym tortem. 
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Podczas zajęć kulinarnych było jak zawsze pysznie,
zdrowo i kolorowo!

Tym razem Uczniowie przyrządzili sałatkę grecką.
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Na kole ortograficznym klasa IV i V  utrwalała
pisownię wyrazów z "u" i "ó" podczas zabaw z

elementami kodowania i statków ortograficznych. 
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Na zajęciach z Pedagogiem dzieci uczą się JAK SIĘ
UCZYĆ? Przy osobiście zbudowanym ognisku ...

Dowiadujemy się jak to możliwe, że opowieści
przetrwały setki lat, choć nie były zapisane?

Zgłębiamy tajniki ludzkiego umysłu, odkrywamy jak
działa pamięć.
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Siódmoklasiści wraz z Wychowawcą w ramach
połączenia lekcji wychowawczej z lekcją w-fu wybrali

się na przejażdżkę po najbliższej okolicy rolkami i
hulajnogami.
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A tak w naszej szkole wygląda Czytelnictwo!

Codziennie przed rozpoczęciem zajęć nasi uczniowie
zbierają się na sali gimnastycznej, aby czytać książki!
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Świetlica to czas odpoczynku dla dzieci. Na początku
roku zebraliśmy oczekiwania dzieci jak mają

wyglądać zajęcia popołudniowe. W rankingu wygrała
aktywność pt. BAWIĆ  SIĘ :) W związku z tym

organizujemy twórcze zabawy w sali, gry i zabawy
 podwórkowe, spacery. Zadbaliśmy też o dzieci,

które chcą mieć czas wolny w domu i na świetlicy 
potrzebują ciszy lub pomocy w odrabianiu lekcji.
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Opracowała: Izabela Mucha
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