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MAMY LAUREATÓW OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PRZEDMIOTOWEGO „LEON”

Pod koniec listopada chętni uczniowie z
klas I - III wzięli udział w Ogólnopolskim
Konkursie Przedmiotowym "Leon" z
przedmiotów: matematyka oraz język
angielski.

Do konkursu przystąpiło:

12 uczniów z klas pierwszych,

27 uczniów z klas drugich,

8 uczniów z klas trzecich,

A oto uczniowie, którzy uzyskali
najwyższe  wyniki:

Matematyka

Aleksandra Bałko, klasa 1a, III miejsce

Ewa Bobik, klasa 3b, IV miejsce

Maciej Sawulak, klasa 3b, VII miejsce

Michał Stefanowicz, klasa 1a, VIII miejsce

Maksymilian Psiuk, klasa 1b,  VIII miejsce

Marcelina Kopka, klasa 3b,  IX  miejsce

Laura Wojcieszonek, klasa 2c, IX
miejsce

Aleksander Pyro, klasa 2b,  X  miejsce

Język angielski

Aleksandra Bałko, klasa 1a, VIII miejsce.
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wychowawczynie klas drugich



TYDZIEŃ Z PATRONEM SZKOŁY

Każdego roku w listopadzie, w rocznicę
urodzin Arkadego Fiedlera, organizowany
jest Tydzień Patrona Szkoły. Święto to ma
na celu poznanie sylwetki patrona szkoły,
szlaku jego podróży oraz twórczości. W
okresie tym w naszej szkole organizowane
są różne konkursy wiedzy oraz konkursy
plastyczne. W tym roku obchodziliśmy to
święto w „wyjątkowych” okolicznościach.
Ze względu na nauczanie zdalne
wszystkie zadania wykonywane były przez
uczniów w domu. Uczniowie klas I-III w
ramach edukacji plastycznej i technicznej,
przy wsparciu swoich pań wychowawczyń,
wykonali piękne motyle, którymi
fascynował się Arkady Fiedler. Wszystkie
prace były piękne i wyjątkowe. Chętni
uczniowie klas czwartych rozwiązywali
quiz, po wcześniejszym zapoznaniu się z
sylwetką patrona. Prawie wszyscy
wykonali testy bezbłędnie.

Uczniowie klas IV-VI na lekcjach techniki
wykonali zakładki do książek o tematyce
związanej z twórczością lub podróżami
Arkadego Fiedlera. Uczniowie klas VI i VII
mogli wykazać się znajomością
informatyczną, wykonując prezentację o
życiu, twórczości oraz podróżach
Arkadego Fiedlera. Biblioteka szkolna
również zaangażowała się w nasze
święto, organizując konkurs wiedzy o
patronie dla chętnych osób. Dziękujemy
wszystkim nauczycielom, którzy pomogli w
organizacji „Tygodnia z Patronem Szkoły”
zachęcając dzieci do różnych działań.

Dorota Podbereska



WŚRÓD BOHATERÓW LEKTURY “AKADEMIA PANA KLEKSA”

Podczas zdalnych lekcji poświęconych

lekturze zaproponowałam uczniom

uczestnictwo w akcji czytelniczej. W ten

sposób uczniowie podejmowali

różnorodne aktywności, przyjemnie

spędzali czas, odkrywali swoje talenty

zdolności, poszukiwali inspiracji.

Wybierali fragment lektury i przygotowali

jego czytanie. Ważnym elementem było

zadbanie o modulację głosu. Uczniowie

uczyli się projektowania strojów,

właściwego doboru tkanin/ materiałów,

korzystania z kolorów oraz dodatków.

Niektórzy mieli okazję spróbowania

techniki ręcznego szycia, a wszystko po

to, aby samodzielnie wykonać swoje

wymarzone projekty. Wybór fragmentu,

jego przygotowanie sprzyjały nauce

podejmowania umotywowanych decyzji, a

czytanie na forum stało się okazją do

pokonania tremy. Atmosfera była

wspaniała, a wszyscy czuli się bardzo

ważni.

Wioletta Rafałowicz



PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA CZAS ZACZĄĆ

W moim domu święta Bożego Narodzenia
to czas szczególnie ważny, ponieważ
mogę spotkać się z najbliższą rodziną.
Święta zaczynamy od udekorowania
choinki ozdobami, które zrobiłem
wcześniej z mamą. Choinkę wybieram
zawsze ja i jest to żywe drzewko średnich
rozmiarów. Razem z tatą szykujemy
drewno do kominka, aby było ciepło i
klimatycznie w wieczór wigilijny. Jestem
pomocny przy zdobieniu domu i podwórka
światełkami. Naszą rodzinną tradycją jest
losowanie, kto komu daje prezent. Ja w
tym roku wylosowałem kuzyna Janka i

chciałbym mu kupić słuchawki
bezprzewodowe. Zawsze przed świętami
spotykam się z przyjaciółmi na wspólne
pieczenie ciasteczek. Jest to super
zabawa. Mama z tatą ustalają menu
świąteczne, a ja chętnie pomagam w
przygotowaniu dań. Kolacja wigilijna
odbywa się co roku u babci Krysi. Jestem
tam zawsze godzinę szybciej, gdyż
nakrywam stół razem z dziadkiem Rysiem
Boże Narodzenie to dla mnie i mojej
rodziny bardzo miły i magiczny czas.

Olaf Grabowski
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