S Się Dzieje

Gazetka Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów

w Kruszynie

CZERWIEC 2021

Gratulacje
Gratulujemy Pani Dorocie Chylińskiej powierzenia stanowiska Dyrektora
w naszej szkole. Życzymy Pani Dyrektor sukcesów i satysfakcji
w prowadzeniu naszej placówki o raz cierpliwości, wytrwałości i realizacji
zamierzonych celów .
Społeczność szkolna
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Gratulujemy Miłoszowi Kręcickiemu
z klasy IIb wyróżnienia w Międzyszkolnym
Konkursie Poetyckim im. Leona Stankiewicza
w kategorii uczniów klas I-III.

NASZA PANI DYREKTOR CZYTA…
Uczniowie klasy IIa i IIb zakończyli realizację III
modułu "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod
chmurki" . Jako ostatnią wybrali lekturę Marii
Konopnickiej ,,Co słonko widziało".
Dzieci wypełniły lekturniki i omówiły
poznane wiersze. Uczestniczyły w lekcji
czytelniczej zorganizowanej, jak na nazwę
projektu przystało, pod chmurką. Zachwycały
się poezją Marii Konopnickiej, wspaniale
bawiąc się na pikniku czytelniczym, podczas
którego pani dyrektor Dorota Chylińska
czytała im utwory Marii Konopnickiej. Dzieci
recytowały również swoje ulubione wiersze
tej autorki. Na koniec spotkania zajadały się pysznymi lodami.
Było super!
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Czerwiec... czas dyplomów
i podsumowań

11.06.2021 r. w naszej szkole zostały
wręczone nagrody za udział
w konkursach:
• plastycznym dla dzieci z klas 0-III
pt. ,,Mam talent- moje życie to pasja”,
• „MOJE HOBBY - MÓJ TALENT”
w kategoriach: klasy 0 – III i klasy IV – VIII.

Na zdjęciu poniżej klasa
VIb z wychowawczynią
p. D. Ryniec-Kilanowską
po otrzymaniu dyplomu
za udział w akcji
„Bezpieczny Internet”.

Słodkie zakończenie programu naukowego
"Być jak Ignacy". Jeszcze tylko czekamy
na
dyplomy.

WIELKI DZIEŃ
1 czerwca 2021 r. uczniowie klasy pierwszej zostali
oficjalnie przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Jednak z biblioteką
zdołali zaprzyjaźnić się już wcześniej.
Uroczystość pasowania była kolejną okazją
do pokazania, że świat bajek i baśni jest
dzieciom bardzo dobrze znany.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz wyprawkę czytelniczą w ramach
ogólnopolskiej kampanii “Mała książka –
wieli człowiek".
Nad przebiegiem wydarzenia czuwała
p. Magdalena Marczak, nasza pani
bibliotekarka.
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Gratulujemy Krzysiowi….
Uczeń klasy VIIIa Krzysztof Majchrzak został
wyróżniony w Wojewódzkim Konkursie
na prezentację pt. "Krzysztof Kamil Baczyński nie tylko poeta..."

Ogłoszenie
Konkursu Recytatorsko-Logopedycznego
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Ojcowizna podsumowana!
7.05.2021 r. we Włocławku miało miejsce podsumowanie etapu oddziałowego
i wojewódzkiego XXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego”
POZNAJEMY OJCOWIZNĘ. Nagrody wręczył Prezes Zarządu Oddziału Kujawskiego PTTK
we Włocławku pan Andrzej Tyrjan.
W konkursie tym od wielu lat bierze udział również udział nasza szkoła, zajmując czołowe
miejsca.
A oto wyniki:
ETAP ODDZIAŁOWY
Kategoria- prace indywidualne:
III miejsce- Lena Ciupalska, kl. VIb,
„Zapomniana wieś Sułkowo”;
IV miejsce- Jakub Rębowski, kl. VIb,
„Wspomnień czar”;
V miejsce- Weronika Jabłońska, kl. VIIa, „OSP
Nakonowo Stare”.
Kategoria- prace multimedialne:
III miejsce - Krzysztof i Marta Majchrzakowie, kl. VIIIa, „Krzyże, kapliczki, figury”;
V miejsce - Natalia Kuczyńska, kl. VIc i Filip Kuczyński , kl. VIIIa, „Włodarz od wielu lat”.
Nagroda za udział- Natasza Sikorska, kl. VIb, „Stanisław Kucharski-człowiek, który przeżył
wojnę”.
ETAP WOJEWÓDZKI
Kategoria- prace indywidualne:
III miejsce- Lena Ciupalska , kl. 6b,
„Zapomniana wieś Sułkowo”.
Kategoria- prace multimedialne:
III miejsce- Krzysztof i Marta Majchrzakowie,
kl. VIIIa, „Krzyże, kapliczki, figury”.
Opiekunem uczniów biorących udział
w konkursie była
p. Dorota Ryniec-Kilanowska.

Gratulujemy zwycięzcom i opiekunowi.
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Dzień
Dziecka święto
każdego
z nas!
„Kiedy śmieje się
dziecko- śmieje się cały
świat.” J. Korczak

1 czerwca,
na wesoło,
obchodziliśmy
Dzień Dziecka. Tego dnia nie musieliśmy się
uczyć! Mogliśmy biegać,
skakać, śpiewać, tańczyć i jeść to, co lubimy najbardziej- lody, których sponsorami była
Rada Rodziców.
Dziękujemy za niespodzianki!
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TRZYMAMY KCIUKI
29 maja nasza uczennica z klasy
VIIIa Marta Majchrzak brała udział
w finale Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy Chemicznej dla Szkół
Podstawowych, która miała miejsce
na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie.
Nie znamy jeszcze wynkiów.
Z niecierpliwością czekamy na ich
ogłoszenie. Jednak już teraz
gratulujemy Marcie i jej
opiekunowi p. Pawłowi Bieńkowskiemu tak wspaniałego sukcesu, jakim było
dotarcie do finału.

NOWOŚĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ SZKOŁY!
ZAKŁADKA

„KREATYWNI”

Od niedawna na stronie internetowej naszej szkoły znajduje się
zakładka KREATYWNI, w której zamieszczane są prace naszych
uczniów- filmy, reportaże, przedstawienia, recytacje, notatki,
ciekawe relacje z wydarzeń, prezentacje pasji dzieci.

Klasy 0a i 0b pozdrawiają
z ZOO SAFARI

Pozdrowienia z kina przesyłają
uczniowie klasy IIa i IIb
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Rozsądek mamy i o bezpieczeństwo dbamy
Zbliżają się wakacje, czas wypoczynku. Zadbajmy o to, aby był on bezpieczny.
W ramach akcji Bezpieczne wakacje” członkowie SK PCK przeprowadzili wśród
uczniów naszej szkoły prelekcje i warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.
Zadania podjęli się
uczniowie klasy 7b i 8a.
Nad przebiegiem zajęć
czuwali opiekunowie
SK PCKp. Violetta Łojewska
i p. Tomasz Szmajda.

Harcerze

w akcji!

W naszej szkole realizujemy również projekt
Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego - Klub
Młodzieżowy. Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy dla uczestników Klubu prowadziła absolwentka
naszej szkoły, druhna Agata.

KRUS z wizytą w naszej szkole
Każdego roku KRUS wspiera naszą szkołę
w działaniach profilaktycznych skierowanych
do uczniów. Dziś odbyły się pogadanki
w klasach
na temat

bezpieczeństwa podczas
prac wykonywanych na
wsi. GRATULACJE dla
naszych uczennic Zofii Radzikowskiej i Anny Makowskiej
z klasy IIIb za wyróżnienia w wojewódzkim konkursie
plastycznym "Bezpiecznie na wsi mamy, wypadkom
zapobiegamy".

Redaktor gazetki

omasz Szmajda
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