S Się Dzieje

Gazetka Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
w Kruszynie

KWIECIEŃ 2021

Za chwilę Wielkanoc. Znów
nietypowa, inna… Jednak niech
będzie ona pełna uśmiechu
i życzliwości, spokojna, przeżyta
w zdrowiu, rodzinnej atmosferze,
radości i spokoju.
Tego Wszystkim
Dzieciom, Ich Rodzicom,
Nauczycielom,
Pracownikom szkoły i
Przyjaciołom szkoły życzy
p.o. Dyrektora szkoły Dorota Chylińska
Wicedyrektor Helena Cichocka
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Sukces! Sukces! Sukces!
Uczennica naszej szkoły Marta Majchrzak z klasy VIII bi.
została laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Chemii organizowanego przez
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów klas
IV-VIII szkół podstawowych województwa
kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021.
Marta uzyskała aż 97,5% punktów.
Wielkie gratulacje dla Marty oraz opiekuna p. Pawła
Bieńkowskiego.

DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
21 lutego przypadał Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego. Z tej okazji
wychowawczynie klasy IIa i IIb - Ewa
Zjawińska i Anna Dybalska-Grenz
przeprowadziły w swoich
klasach konkursy, w
czasie których uczniowie
walczyli o tytuły mistrza i
wicemistrzów kaligrafii.
Oto zwycięzcy.

GRATULUJEMY zwycięzcom i wszystkim
uczestnikom zabawy!
Realizujemy projekt: „Czytam z klasą”
Klasa IIIb ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. Polskich Noblistów w Kruszynie pod opieką p. Elżbiety
Strzeleckiej zrealizowała drugi moduł projektu CZYTAM Z KLASĄ "Mała chmurka w krainie śniegu".

Nie ma co czekać, trzeba
wziąć sprawy w swoje
ręce… a wiosna nadejdzie szybciej!
Tak zachęcają do przyjścia wiosnę uczniowie
z klasy 0 z wychowawczynią- p. Joanną Olszewską. Teraz mamy pewność, że nadejdzie ona
lada moment, a w klasach zrobi się kolorowo i pachnąco.
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DZIAŁAJMY RAZEM
W lutym nasza szkoła brała udział, z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu, w akcji: „Działajmy razem”.
Przez cały tydzień przypominaliśmy uczniom o
zasadach bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych oraz o netykiecie,
czyli kulturalnym zachowaniu się w sieci - bez hejtu i cyberprzemocy.
Uczniowie, w ramach tej akcji, wykonali ciekawe prezentacje.
Gratulujemy klasie IV największej ilości nadesłanych prac i
prezentacji na temat bezpieczeństwa w Internecie
Organizatorami przedsięwzięcia byli: p. Agnieszka Golińska i p. Rafał Majchrzak

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU:
− pomyśl, zanim wrzucisz coś do sieci, bowiem to, co udostępniasz na temat siebie
i innych w sieci, zostaje już na zawsze;
− dbaj o swoją prywatność i nikomu nie udostępniaj swoich danych i poufnych
informacji;
− przestrzegaj prawa i szanuj innych, nie obrażaj, nie hejtuj, pamiętaj, nie jesteś
anonimowy;
− szanuj swój czas i wykorzystaj pozytywnie zasoby Internetu, nie spędzaj zbyt dużo
czasu online;
− szanuj siebie i dbaj o zwój pozytywny wizerunek w sieci;
- zgłoś, jeśli zaniepokoiło Cię coś w Internecie i poinformuj rodziców bądź inną osobę
dorosłą.

Pożegnanie zimy!
Klasa IIa z wychowawczynią
p. E. Zjawińską z radością pożegnała
panującą na świecie zimę
i z niecierpliwością czeka na nadejście
wiosny.
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ZWIERZAKI WSPIERAMY!

Serdecznie dziękujemy Uczniom, Rodzicom i

Nauczycielom za włączenie się w akcję zbiórki
karmy oraz potrzebnych rzeczy dla podopiecznych
Fundacji MONDO CANE.
Opiekunowie SK PCK
p. Violeta Łojewska, p. Tomasz Szmajda
Fundacja Mondo Cane Inspektorat
z całego serca składa wyrazy wdzięczności
Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie,
za udzieloną pomoc naszym podopiecznym.
Szczególne podziękowania dedykujemy Dyrekcji, Nauczycielom
oraz Uczniom za przekazane dary dla naszych psów i kotów.
Cieszmy się, że dzięki zaangażowaniu
SK PCK, Wychowawców i Rodziców, uczniowie mogą bezpośrednio pomagać zwierzętom.
Krzewienie idei pomocy jest godne pochwały, dlatego zasługuje na
PODZIĘKOWANIE.
Za udzieloną pomoc jeszcze raz dziękujemy
FMC Włocławek

Jak potrafimy, tak
pocieszamy!
Czasem nie trzeba dużo słów,
wystarczy uśmiech lub miły gest, by
poprawić komuś nastój, uświadomić,
że się o kimś myśli, wspiera go i
dobrze mu życzy. Uczniowie naszej
szkoły własnoręcznie wykonywali z
okazji Światowego Dnia Chorego
kartki, które trafiły do włocławskiego szpitala właśnie w tym szczególnym
dniu. Sprawiły one radość i wywołały uśmiech u wszystkich obdarowanych
pacjentów.
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Dni Patrona
w naszej szkole
- podsumowanie

organizatorzy
p. Elżbieta Gąsiorowska
p. Iwona Kanarek
Gratulujemy uczniom udziału
w obchodach Dni Patrona Szkoły
i zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach tego dnia w przyszłym roku.
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Realizacja II modułu międzynarodowego
projektu edukacyjnego:
„Czytam z klasą- lekturki spod
chmurki” w klasie IIa i IIb
Uczniowie zadania częściowo
wykonali w domach z powodu
zdalnego nauczania. Dzieci
poznały lekturę „Zaczarowana
zagroda" Aliny i Czesława
Centkiewiczów, uzupełniały
lekturniki, wykonały figurki pingwinów z plasteliny
i z papierowych rolek. Nad przebiegiem czuwały panie A.
Dybalska-Grenz i E. Zjawińska.

Dzień
Kota –

ulubione przez koty święto

Klasa VIIb,
rozkochana w swoich "małych
tygryskach",
świętowała 17 lutego Dzień Kotazwierzęcia,
którego często wielu z nas uważa za
członka
rodziny. To on w domu wszystko
może, to jemu
ustępujemy miejsca w jego
ulubionym
fotelu. Tylko on może bezkarnie stłuc
wazon z
kwiatami czy wskoczyć na ulubione
firanki mamy. Pies mówi do nas:
"Ty jesteś moim panem." Kot zaś
mówi do nas: "Ja jestem twoim panem." Zgadzacie się z tym? Pozdrawiamy
tych, którzy kochają swoje kociaki oraz ich pupili.

Warsztaty kaligrafii w bibliotece szkolnej
Podczas spotkania w bibliotece z
panią Magdaleną Marczak, dzieci uczyły
się trudnej sztuki kaligrafii. Była to nauka
poprzez zabawę. Jak się okazało, pisanie
piórem nie było takie łatwe. Jednak
wszyscy poradzili sobie z tym zadaniem
świetnie.

BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO,
ZAKŁADKĘ ZRÓB WSPANIAŁĄ
Gratulujemy zwycięzcom konkursu na
zakładkę do książki.

6

Kujawska Koza na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
oraz tradycją w naszej szkole

W tym roku uczniowie klasy VIb

wcielili się w

różne postacie związane ze zwyczajem zapustnym„Chodzeniem z Kozą”.
Zapusty to wyjątkowe zjawisko w
obyczajowości kujawskiej, zostało
ono wpisane na listę
Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego. Bardzo się cieszymy,
że zwyczaj ten kultywują również młodzi ludzie –
uczniowie naszej szkoły.
Nad całością czuwała p. Dorota Ryniec-Kilanowska.

Tłusty Czwartek
Tak wyglądał
Tłusty Czwartek
przygotowany przez
p. Anetę Banaś i p.
Ewelinę Spychalską
w grupie trzylatków
i czterolatków.

Na pączki zaś połakomiła się
klasa VII b z wychowawcą p.
Tomaszem Szmajdą.

Nikt tego dnia nie liczył ani kalorii, ani
zjedzonych pączków.
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O celebrytach nawet na lekcjach online
Trwa nauczanie zdalne. Na
lekcji języka polskiego klasa VIai.
z polonistą p. Tomaszem Szmajdą
rozmawiała na temat
najsłynniejszej celebrytki świataza jaką uważa się Mona Lisę.
Uczniowie dyskutowali o postaci
przedstawionej na obrazie da
Vinci, jej życiu oraz historii
samego obrazu. Zapoznawali się
ze współczesnymi dziełami, np. obrazami czy muralami inspirowanymi tą postacią.
Pokusili się również o własne interpretacje uwiecznionej przez Leonarda damy.
Prawda, że ciekawe?

ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…
Już wyraźnie widać, że idą święta. Wszędzie zaczyna królować bukszpan i
bazie… Nasi starsi uczniowie, którzy w kościele są ministrantami, 21 marca
sprzedawali własnoręcznie zrobione
przez siebie palmy wielkanocne. Do
akcji tej zachęcił i czuwał nad nią ich
opiekun- katecheta-ksiądz wikariusz

Dominik Stempin. Za zebrane
pieniądze postanowili kupić nowe
szaty liturgiczne. Gratulujemy
pomysłu i kreatywności.
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Fotorelacja z Dnia Kobiet
W tym roku, może nieco skromniej , ale z wielką radością
świętowaliśmy w szkole i online Dzień
Kobiet- święto Pań i Dziewczynek.
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SZKOLNY KONKURS – POZNAJEMY OJCOWIZNĘ ROZSTRZYGNIĘTY
W kategorii prac pisemnych komisja konkursowa
przyznała następujące miejsca: I miejsce - Lena Ciupalska,
klasa VIb, praca ”Sułkowo-zapomniana wieś” ; I miejsce Jakub Rębowski, klasa VIb, praca ”Wspomnień czas”;
II miejsce - Weronika Jabłońska, klasa VIIa, praca ”OSP
Nakonowo Stare”. W kategorii prac multimedialnych:
I miejsce - Marta i Krzysztof Majchrzakowie, klasa VIIIa,
praca ”Krzyże, kapliczki, figury”;
II miejsce - Natalia Kuczyńska, klasa VIc i Filip
Kuczyński, klasa VIIIa, praca ”Włodarz od wielu lat”;
II miejsce - Natasza Sikorska, klasa
6b, praca ”Stanisław Kucharski- człowiek, który przeżył okupację”.
Nad przygotowaniem prac przez uczniów czuwała p. Dorota RyniecKilanowska.

Nasza Pani…
6 marca obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. Z
tej okazji dzieci z klas 0-III zrobiły swojej Pani Logopedzie -Violecie
Łojewskiej- niespodziankę. Wykonały Jej portrety. Prawda, że
piękne?

Sówka myśli i główkuje…
Szkolne Koło Matematyczne „Sówka” pod
opieką p. Lidii Rębowskiej zakończyło drugi
etap projektu edukacyjnego: „Być jak
Ignacy”. W etapie tym poruszano cztery
zagadnienia dotyczące ekologii: powietrze, odpadki, woda,
bioróżnorodność.
Zdrowych, pełnych miłości świąt wielkanocnych
życzy
Redaktor gazetki

omasz Szmajda

10

