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S Się Dzieje

Gazetka Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
w Kruszynie

PAŹDZIERNIK 2021

Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
Gronu Pedagogicznemu
oraz Pracownikom Szkoły
życzymy wszystkiego, co dobre i piękne.
Dyrektor szkoły Dorota Chylińska
Wicedyrektor Anna Dybalska-Grenz

Integracja trwa
W naszej szkole kontynuowana jest Szkolna Akcja Integracja . Rozpoczęła się ona już w ubiegłym
roku szkolnym.
Podczas zajęć integracyjnych z psychologiem
szkolnym- panią Natalią Lewandowskąuczniowie dzielą się swoimi odczuciami
i emocjami. Odkrywają swoje podobieństwa
i różnice, tworząc jeszcze bardziej zgrane
"paczki". Pamiętajmy! W grupie zawsze
raźniej i weselej!
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Jesteśmy różni- jesteśmy
razem
W dniach 5- 8 października
obchodziliśmy w naszej szkole
Europejski Tydzień Świadomości
Dysleksji. W tym roku odbywał się on
pod hasłem: Jesteśmy różni- jesteśmy
razem. W czasie jego obchodów starsi uczniowie czytali swoim młodszym
kolegom baśnie Hansa Christiana Andersena, który był dyslektykiem, Dzieci
wykonały także ilustracje do wysłuchanych historii i przygotowały wystawkę poświęconą ludziom
ze świata polityki, nauki, kultury, którzy również byli dyslektykami.
Nad przebiegiem Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji czuwała pani Violetta Łojewska.

Sowa orzechowa
„Jesienią, jesienią
Sady się rumienią:
Czerwone jabłuszka
Pomiędzy zielenią.” (Maria Konopnicka)

Tym razem , w ubiegłym tygodniu, nie czerwone jabłuszka ani żółciutkie gruszeczki,
lecz …orzechy królowały u trzylatków z naszego przedszkola. Prawda, że w takiej
oprawie spodobałyby się każdej wiewiórce? Gratulujemy oryginalnego wykonania.
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Świętujemy, jak umiemy!
Uśmiechaj się, do każdej chwili uśmiechaj…
W tym roku Światowy Dzień Uśmiechu przypadł
1 października.
Obchodziliśmy go
również i w naszej
szkole. Uśmiechać
się zawsze warto…
i w pogodne
i słotne dni, i zwykłe, i świąteczne, i w te wolne od nauki,
i w czasie jej
trwania!

„Kiedy śmieje

się dziecko, śmieje się

cały świat.”
J. Korczak

Z okazji Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia w naszej szkole odbyły się konkursy, które wyłoniły mistrzów
i dostarczyły wiele radości ich uczestnikom. W zabawie mógł wziąć
udział każdy. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom i pani
organizatorceLidii Rębowskiej.

2x2= 4, ale…
2 razy 2 dwóje nie
równa się czwórka…
i jak tu zrozumieć
matematykę… Dowcip
zasłyszany ponoć na lekcji matematyki: W czasie oddawania klasówek: „Nie doceniłem
was, młodzi ludzie, kiedy w czasie ostatniego omawiania pracy klasowej stwierdziłem, że już
gorzej napisać nie możecie.”
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Dzień Chłopca
Na to święto starsi i młodsi panowie
czekali z niecierpliwością. I wreszcie
nadeszło! 30 września świętowaliśmy je
w naszej szkole z wielką radością.

Dziękujemy, dziewczyny, za pamięć, upominki, miłe słówka i cudowną atmosferę!

A mnie jest szkoda lata?
O wakacjach już prawie zapomnieliśmy,
lato też minęło… no cóż… Potrafimy się
jednak cieszyć z nadchodzącej polskiej, złotej
jesieni…Tak oto świętowali jej nadejście nasi
najmłodsi uczniowie.
Za co kochamy jesień?

Odpowiedzi naszych uczniów: za chlapanie
w kałużach, za zabawy wśród pożółkłych liści,
za zbieranie kasztanów i jarzębinowe korale,
za jabłecznik.
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24września obchodziliśmy
Dzień Głośnego Czytania. Starsi uczniowie
czytali swoim młodszym kolegom ich
ulubione fragmenty książek. Maluchy
słuchały z wielkim zaciekawieniem. Bardzo
przeżywały spotkanie ze starszakami. Nawet
tego dnia wcale nie rozrabiały, a cichutko
siedziały wsłuchane w tajemnicze
opowieści… Nad całością czuwała pani
Magdalena Marczak.

28 września obchodziliśmy zaś w naszej
szkole, po raz kolejny, Europejski Dzień Języków
Obcych. Tego dnia w naszej szkole dało się słyszeć
pozdrowienia w różnych językach. Uczniowie
prezentowali stroje charakterystyczne dla
poszczególnych krajów, zapoznawali społeczność
szkolną ze zwyczajami panującymi w różnych
krajach świata. Relacje z tego wydarzenia możecie
obejrzeć na Facebooku, na profilu naszej szkoły.
Nad całością czuwały: pani Urszula Łukomska, pani
Izabela Gawrysiak, pani Eliza Wtulich i pani Olga
Sierakowska. Gratulujemy!

28 września zaś maluchy świętowały
Światowy Dzień
Jabłka. Pamiętacie
doskonale, za co
mówiły, że lubią
jesień? Za jabłecznik.
I nie skłamały.
Ciasto … tylko palce
lizać.
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Ważna data- ważne święto
27 września obchodziliśmy Dzień
Podziemnego Państwa Polskiego. Decyzję
o uchwaleniu tego szczególnego dnia podjął
Sejm RP przez aklamację 11 września 1998
roku.
Dlaczego 27 września?
Tego dnia w okupowanej już przez
Niemców Warszawie powołano do życia
Służbę Zwycięstwu Polsce. Organizacja ta już
w 1939 roku została przekształcona
w Związek Walki Zbrojnej, a w 1942 roku
przekształciła się w Armię Krajową,
która walkę zbrojną przeciwko okupantowi toczyła aż do roku 1945.

Z chemią za pan brat
24 września w pracowni chemicznej naszej szkoły odbyły się dla uczniów klas 4-7
pokazy chemiczne poprowadzone przez członków Studenckiego Koła Naukowego
Chemików "Orbital" z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzięki nim uczniowie mieli okazję
poszerzyć swoją wiedzę chemiczną oraz spotkać się ze swoimi starszymi kolegami,
absolwentami naszej szkoły.

DZIEŃ KROPKI
Tak oto – na wesołoobchodzili
na świetlicy nasi
uczniowie Dzień
Kropki.
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DZIEŃ
PRZEDSZKOLAKA
Od najmłodszego , aż po
starszaka, wszyscy świętują Dzień
Przedszkolaka

Wszystkim Przedszkolakom życzymy cudownego i beztroskiego dzieciństwa oraz ciekawego
i bezpiecznego pobytu w naszej szkole!
Dyrektor szkoły Dorota Chylińska, Wicedyrektor Anna Dybalska-Grenz

Euroweek
W tym roku, we wrześniu, uczniowie z naszej
szkoły uczestniczyli w obozie językowym
Euroweek- Szkoła Liderów. Zjazd uczniów miał
miejsce z Lądku Zdroju. Trwał 5 dni.
W trakcie obozu uczniowie brali udział w zajęciach
i warsztatach prowadzonych w języku angielskim
przez wolontariuszy z różnych zakątków świata.
Było bardzo ciekawie, uczniowie już planują
kolejny taki wyjazd w czerwcu.
Wyjazd zorganizowala p. Izabela Rytynowska.
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Plastiku mniej, Ziemi lżej
W piątek, 10 września, w naszej szkole
uczniowie realizowali projekt: "Plastiku mniej-Ziemi

lżej" sfinansowanym ze środków WFOŚiGW
w Toruniu oraz Urzędu Gminy Włocławek.
Dzieci uczestniczyły
w warsztatach ekologicznych,
wysłuchały prelekcji pracowników Nadleśnictwa Włocławek, brały
udział w zajęciach Strefa interaktywna „Podwodny świat”
prowadzonych przez Grupę Edukacją 3.0.
Eksploracja głębin
oceanów w goglach VR
pozwoliła wzbogacić
wiedzę uczniów na temat
podwodnych krain,
a jednocześnie pokazała, co możemy stracić
przez niewłaściwe postępowanie.

Pora na zmiany naszych zachowań , bo jak będzie plastiku mniej, to Ziemi będzie lżej.
Nad całością tego wydarzenia czuwała
pani Helena Cichocka.

Na sportowo

10 września w naszej szkole obchodziliśmy Narodowy Dzień
Sportu. Uczniowie tego dnia odłożyli książki i - korzystając z pięknej
pogody- rywalizowali między sobą,
świetnie się przy tym bawiąc.
Rozgrywki i zabawy sportowe
przygotowali dla nich tego dnia nauczyciele
wychowania fizycznego- pan Mariusz
Chyliński, pan Sławomir Gliszczyński i pan
Dominik Chojnacki.
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Gramywygrywamy!
29 września w naszej
szkole odbył się Turniej
Mini-Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów
w Kruszynie. Organizatorem wydarzenia był Uczniowski
Klub Sportowy „As

Kruszyn”.

Najlepsze w rywalizacji „dwójek” okazały się, trenujące
od dawna na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych,
reprezentantki naszej szkoły- Wiktoria Lewandowska i Julia
Wyrwa. W młodszej grupie wiekowej zwyciężyły – Dominika
Ozarzewska i Julia
Kruszka.

Sportowe
półkolonie
W czasie wakacji, w dniach 16.08.2021 r. - 27.08.2021 r., Uczniowski Klub Sportowy
”As Kruszyn” zorganizował sportowe półkolonie. Taka forma spędzania wolnego czasu
przyczyniła się do poprawy stanu zdrowia naszych podopiecznych, a także zapewniła im
spędzanie czasu w miły, aktywny i bezpieczny sposób. Zajęcia prowadzone były dla dzieci
chętnych.
Podczas spotkań uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych,
warsztatach, grach i zabawach. Odbyły się również dwie wycieczki
do Włocławka.
Głównym celem przedsięwzięcia było
rozwijanie zainteresowań uczniów
oraz wskazanie im możliwości spędzania
wolnego czasu bez komputerów czy tabletów.
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Pozdrowienia
Serdecznie pozdrawiamy z wyjazdu do Multikina
we Włocławku. Byliśmy na filmie „Lassie wróć", który Wam gorąco
polecamy.
Uczniowie klasy 2a, 3a i 3b wraz z wychowawczyniami

Pozdrowienia
Serdecznie pozdrawiamy z pielgrzymki klas ósmych diecezji włocławskiej do Sanktuarium
w Licheniu! –Spotkaliśmy się tam z naszymi kolegami i koleżankami z całej diecezji. Było to dla nas
niesamowite przeżycie.
Uczniowie klasy 8a i 8b oraz wychowawcy i ksiądz wikariusz

Pozdrowienia
A my- maluchy- – pozdrawiamy
wszystkich z wyjazdu do Państwowej
Straży Pożarnej we Włocławku.
Bardzo nam się tam podobało. Teraz
marzymy, aby zostać strażakami!
Przedszkolaki z wychowawczyniami

Redaktor gazetki

omasz Szmajda

