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Co słychać w "Małej Szkole"?
13
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Lekcja umuzykalniająca
Dźwięki różnych instrumentów "płynęły" po naszym szkolnym
korytarzu. Lekcja umuzykalniająca przybliżyła nam kilka znanych
utworów i jednocześnie zmotywowała nas do zabawy. Podczas
słuchania "Karnawału zwierząt" zgadywaliśmy o jakich zwierzętach
była mowa. Usłyszeliśmy również jazzową wersję "Dla Elizy".

Żywa lekcja zoologii
Gościliśmy pana Andrzeja Pająka, który przybliżył nam świat przyrody.
Tym razem mieliśmy okazję z bliska zobaczyć, a nawet dotknąć
niektóre gatunki ssaków.
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Konkurs recytatorski
18 maja w naszej szkole odbył się Miejski Konkurs Recytatorski "To
właśnie Polska!". Tego dnia na małej sali gimnastycznej panował
klimat patriotyczny - taka też była tematyka konkursu.
Dzięki Wojewódzkiemu Ośrodkowi Metodycznemu i naszej Jedenastce,
uczniowie z 12 rybnickich szkół, z klas 1-3, mogli wzajemnie ubogacać
się wierszami i jednocześnie rywalizować o zakwalifikowanie się do
etapu wojewódzkiego. Naszą szkołę reprezentowała Kaja Wojtczak
z kl. 2c. Poziom konkursu był bardzo wysoki, a uczniowie rewelacyjnie
przygotowani.
Uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego życzymy
powodzenia i trzymamy kciuki!

Kaja Wojtczak z kl. 2c
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Uczestnicy Konkursu

Konkurs - Pierwsza Pomoc
Jak ważna jest wiedza na temat pierwszej pomocy, wszyscy wiemy!
Taką wiedzą mieli okazję wykazać się uczestnicy szkolnego konkursu
pierwszej pomocy. Wiedzą teoretyczną i praktyczną wykazały się
uczennice z klas 2 i 3 - Lena Sobieraj z kl. 2b i Laura Bratek z kl. 3b,
które zakwalifikowały się do konkursu miejskiego.

Uczestnicy szkolnego konkursu

Lena i Eliza na etapie miejskim
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Pamiętamy o zdrowym odżywianiu
W dyskusji o tym, co smaczne, co kto lubi, zawsze pojawia się
temat soków. No cóż, te które kupujemy w sklepach to często
jedynie napoje o smaku soków. Jak zatem sprawdzić prawdziwy
smak
soku? Najprościej zrobić go samemu i porównać! Jak
postanowiliśmy,
tak
zrobiliśmy.
Pani
Kasia
przyniosła
sokowirówkę, a dzieci przygotowane kawałki jabłek, marchewki
i cytryny.

Prawdziwie naturalny sok wszystkim bardzo smakował. Dzieci
miały okazję przekonać się również, że naturalny sok się
rozwarstwia, a jabłko powoduje, że ciemnieje - tak dzieje się bez
konserwantów! I o to chodzi!
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Nie ma jak starsi koledzy
Sentyment każe czasem wracać moim starszym uczniom do swoich
sal w budynku nr 2.
Tak też było i tym razem... Od strony balkonu pojawili się moi byli
uczniowie. Ponieważ dzieciom imponują starsi koledzy, ciekawość
w stosunku do uczniów, którzy dawno przerośli panią była bardzo
duża. Umówiliśmy się na wspólną lekcję.
Najpierw był podział na grupy, gdzie szefami zostali oczywiście
piątoklasiści.
Potem
błyskawiczny
wybór
osób
do
grup
i objaśnienie pracy. Zaczęły powstawać plakaty z okazji Dnia Ziemi.
Praca
szła
doskonale
i
muszę
przyznać,
że
umiejętności
kierownicze Karoliny, Doroty, Bartka i Franka były znakomite,
a świetne efekty pracy uwieczniliśmy na wspólnych zdjęciach.

Jestem przekonana, że to zapowiedź dobrej współpracy na
przyszłość! Wszyscy byli naprawdę zadowoleni!
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Dzień Dziecka
To dzieci lubią najbardziej na świecie… I w tym roku było bardzo
miło w 2c. Najpierw kino i film „Detektyw Bruno”, potem lody, ale
żeby było najbardziej zdrowo, jak się da, Tymoteusz zdradził nam,
gdzie są pyszne lody rzemieślnicze z niską zawartością cukru.
NO I… BYŁO NAPRAWDE SMACZNIE!

Nasz „lodowy” przewodnik Tymek (po lewej) już zdążył
spałaszować swoją porcję.
Polecamy to dobre miejsce i miłą obsługę!
Klasa 3c również tego dnia wybrała się do kina. Nie spotkali się
jednak z 2c na seansie, ponieważ Trzecioklasiści wybrali się na
"Pan Wilk i spółka". Loteria fantowa, spacerek i kino dobrze nam
zrobiły, więc TEN dzień z pewnością można uznać za udany!
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Wycieczki
Wycieczka do teatru Ateneum

Tymek animujący swoje
zwierzątko

26 kwietnia klasa 2c była na
wycieczce
w Katowicach. Celem
było przedstawienie teatralne oraz
warsztaty. Od nich właśnie zaczęła
się nasza przygoda z teatrem.
Z kawałka szarego papieru, który
najpierw trzeba było zmiękczyć
formowaliśmy różne stworzenia.
Potem
je
ożywialiśmy
ruchem
i
słowem,
czyli
animowaliśmy.
Zabawa była wspaniała, chociaż
niektórzy bardzo przeżywali, że ich
postacie
nie
były
dość
perfekcyjne…
cóż
to
przecież
ćwiczenie
czyni
mistrza.
Może
warto czasem pobawić się w domu?

Rafał ze swoim
stworkiem
Pani Ania prowadząca warsztaty opowiadała nam
później o rodzajach lalek teatralnych.
Były oczywiście pacynki, kukiełki, jawajki i marionetki.
Wszystkie można było zobaczyć, a niektóre witały się
z nami, jak ta na zdjęciu.
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Julian wita się z wilkiem
Obejrzeliśmy
przedstawienie
pt.
„Baśn
o
trzech
zorzach”.
Oczywiście robienie zdjęć w trakcie spektaklu jest zabronione, ale
urzekła nas bajeczna scenografia a treść przedstawienia wzruszyła
i bardzo się podobała. Polecamy wybrać się do Katowic na to
przedstawienie.

Klasa 2c w komplecie,
w foyer teatru Ateneum.
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Wycieczka do Chlebowej Chaty
Klasy 2c i 3c 19 maja pojechały na wycieczkę do Brennej, do
Chlebowej Chaty. Nasz pobyt zaczął się poczęstunkiem, czyli
kiełbaską z ogniska i pysznym chlebkiem.

Potem były „szaleństwa” na zjeżdżalni… całkiem pomysłowo
urządzonej, na górce pokrytej warstwą banerów… i można.
Potem zrobiliśmy spacer nad rzekę Brennicę. Oczywiście, jak to
bywa w takich sytuacjach niektóre dzieci zostały „zaatakowane”
przez wodę. Na szczęście upał był tak duży, że szybko mokre nogi
wyschły.

8

Następnie
przeszliśmy
na
zajęcia
warsztatowe.
Najpierw
słuchaliśmy opowieści o tym jak dawniej się żyło, jak oszczędzało
się wodę, jakie zboża uprawiano.

Teresa i Marysia - czyżby
niewidzialna woda była zimna?

Potem oddzielaliśmy śmietanę od mleka w specjalnym urządzeniu,
w którym „krasnoludki”, czyli siła odśrodkowa ma najważniejsze
znaczenie.

Zuzia, Jasiek i Adam oddzielający śmietanę od mleka

Powstałą śmietanę, która została przelana do maselnicy ubijaliśmy,
aby otrzymać masło.

Tymek i Marysia podczas produkcji masła
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Po ubiciu masła, dowiedzieliśmy się, jak robi się biały ser,
kosztowaliśmy serwatkę i maślankę. Było sporo amatorów na te
prawdziwe rarytasy.
Potem przyszła pora na zwiedzanie stodoły i sprzętów, które się
tam znajdowały. Każdy spróbował machnąć cepem, ale poznaliśmy
też inne narzędzie i maszyny rolnicze używane w dawnych czasach.

Kaja używająca cepa

No
i
najprzyjemniejszy
moment: wchodzimy gdzie
chcemy
(oczywiście
gdzie
możemy), a pani robi nam
zdjęcia.

Maciek, Alicja, Klaudia i Oliwia

Rafał, Jasiek i Amelia
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Potem jeszcze był bardzo ciekawy
wykład o pszczołach i pieczenie
podpłomyków
w
tradycyjnym
piecu.
Podpłomyki formowaliśmy sami,
a na łopacie jak z bajki o „Jasiu
i
Małgosi”
pani
prowadząca
wkładała je do pieca. Potem
jedliśmy je z miodem, z masłem,
które sami zrobiliśmy i ze…
SMAKIEM!

Hania i jej podpłomyk

Oczywiście były też zakupy pamiątek,
a wycieczkę można uznać jako bardzo udaną!

Klasa 3c
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Klasa
3a
wybrała
się
na
wycieczkę do w Chwałęcicach.
Było
ognisko
z
pieczeniem
kiełbasek
oraz
długi
spacer
ścieżką
edukacyjną
po
lesie.
Oczywiście
dołączyli
do
nas
Rodzice, którzy rozpalili ognisko i
pomagali w pieczeniu kiełbasek.
Oj! Piekły się nie tylko kiełbaski.
Odwiedziliśmy także plac zabaw,
a chłopcy mieli okazję zagrać w
nogę. Pogoda i humory nam
dopisały co widać na zdjęciach.
Uczniowie z klasy 3a
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Sukcesy młodych plastyków
Dzieci z kółka plastycznego biorą udział w wybranych
konkursach plastycznych.
Nasza lista laureatów powiększyła się w tym semestrze.
Mimo, że niektóre podsumowania jeszcze się nie odbyły, albo nie
dotarły do nas dyplomy, możemy przedstawić naszych zwycięzców:
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Ekologiczny:
Tymoteusz Wertepny- nagroda
Filip Głowacki – nagroda
Rejonowy Konkurs Plastyczny „Idzie wiosna”
Natalia Margalska- wyróżnienie
Amelia Głowacka – wyróżnienie
Tymoteusz Tabacki- kwalifikacja do wystawy
Rafał Herman- kwalifikacja do wystawy
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Inne Spojrzenie”
W tym przypadku udało nam się dotrzeć na podsumowanie
konkursu, na którym
Kacper Latocha zdobył wyróżnienie

Kacper po odbiorze dyplomu i przy swojej
pracy z opiekunem p. Kasią Michalik-Kiszka

To bardzo prestiżowy konkurs i tym bardziej cieszy nas, że uczeń
naszej szkoły znalazł się w gronie laureatów!
Do sukcesów możemy jeszcze dopisać
PLATYNOWY MEDAL dla Wiktorii Krysy,
zdobyty na Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
„Pentel” w Japonii.
Czekamy na dyplom i mamy nadzieję, że dotrze przed
zakończeniem roku szkolnego.

Gratulujemy sukcesów!
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Ciekawa lekcja
20 maja Pan Marek Żyła, reżyser i aktor teatralny, a przede
wszystkim tata naszej uczennicy 1a - Róży, złożył wizytę
w tej klasie. Przygotował dla dzieci spektakl pt. "Walizki", który
wyzwolił w widzach mnóstwo radości i śmiechu.
Dzieci, dzięki tym zajęciom, mogły zobaczyć czym są lalki
teatralne. Miały możliwość pobawienia się w aktora lalkowego
i poruszać kukiełkami i marionetkami. Było mnóstwo radości
i ekspresji.

Polecamy zajęcia z Panem Żyłą!
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Strefa Młodego Pisarza
Opowiadania detektywistyczne
"Uprowadzenie Daisy"
Dawno, dawno temu żył sobie jamnik o imieniu Daisy. Był rudy,
miał krótkie łapki i długie uszy. Pewnego razu Daisy została sama,
bo właściciele pojechali na długie zakupy. Przez okno, które było
otwarte wszedł porywacz, który chciał zabrać jamniczkę. Daisy
dzielnie walczyła, ale nie udało jej się wydostać z rąk bandyty
i została porwana. Właściciele wrócili i zobaczyli, że Daisy nie ma.
Szukali po całym domu, ale nie znaleźli. Byli zrozpaczeni i bardzo
smutni. Właściciele poszli na komendę i zgłosili zaginięcie psa.
Detektyw przejrzał dom i zobaczył, że okno jest otwarte.
Stwierdził, że w takim razie porywacz przedostał się do domu
przez okno. Detektyw zobaczył także, że w domu jest straszny
bałagan. Wskazywało to na to, że Daisy musiała walczyć. Detektyw
zauważył jeszcze krew i dał ją technikowi kryminalnemu do
zbadania. Okazało się że to ludzka krew. Wskazywało to na to, że
Daisy ugryzła porywacza. W tym samym czasie porywacz kazał
Daisy kraść pieniądze, bo inaczej ją zastrzeli. Jamniczka więc
posłuchała porywacza i poszła. Bandyta założył Daisy obrożę, która
pokazuje gdzie jest i gdy Daisy będzie chciała uciec porywacz
będzie ją widział. Jamniczka poszła do pewnego Pana, aby ściągnął
jej tą obrożę i żeby dał jej czarną farbę. Ten Pan rozumiał mowę
psów, więc zniszczył obrożę i dał Daisy farbę, o którą prosiła.
Daisy rozlała farbę i zamoczyła w niej łapki. Wracając do
porywacza robiła ślady łapek. Detektyw zobaczył czarne odciski
psich łapek i pobiegł za nimi. Kiedy Daisy wróciła z niczym
porywacz ją podniósł i chciał ją skrzywdzić. Na szczęście detektyw
z policją przyszli na czas i go powstrzymali. Detektyw zabrał Daisy
i oddał właścicielom, a porywacza aresztowano. Wystraszona
jamniczka w końcu znalazła się w swoim ukochanym domu. Cały
czas z radości merdała ogonkiem. Za ocalenie Daisy właściciele
chcieli dać detektywowi 1000 złotych. Detektyw bardzo się
ucieszył, ale nie przyjął pieniędzy. Zaproponował, aby przekazali je
na bezdomne zwierzęta. To był bardzo ciężki dzień, ale na
szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie.
Tymoteusz Wertepny, kl. 2c
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"Jak Bubuś został detektywem"
Dawno temu albo całkiem niedawno – nie wiadomo kiedy, żył sobie
chomik Bubuś, który chciał zostać detektywem. Nigdy jednak nie
miał do tego okazji. Aż pewnego dnia zgubiła mu się jego ulubiona
pluszowa marchewka. „Ojej! Gdzie ona jest?”. Chomik Bubuś
bardzo się zmartwił. Chwilę potem pomyślał, że to znakomita
okazja, by zrealizować swoje marzenie. Wziął lupę i wyruszył w
drogę. Tuż za zakrętem zauważył pomarańczową niteczkę. Spojrzał
przez lupę: „To na pewno z mojej marchewki!”. Nieco dalej
zobaczył ślady małych łap. „ Hm, wyglądają zupełnie jak moje.”.
Ślady doprowadziły detektywa do norki jego przyjaciela. Tuptuś
trzymał dwie jednakowe pluszowe marchewki: „Chyba przez
przypadek wziąłem Twoją przytulankę.”- powiedział zdziwiony
Tuptuś. „Nic się nie stało. Przytulanki są takie same, a dzięki Tobie
spełniłem swoje marzenie i zostałem detektywem.” - uśmiechnął
się Bubuś. „Od tego ma się przyjaciół.”- odpowiedział Tuptuś.
Teresa Jabłonka, kl. 3c

"Tajemniczy bałagan"
Podczas wyjazdu z Zespołem „Przygoda” do Wisły, w hotelu działo
się coś dziwnego. Gdy wychodziliśmy z pokoju, zostawiliśmy
porządek.
Po
powrocie,
w
pokoju
był
straszny
bałagan.
Włączyliśmy kamerki, aby sprawdzić kto to wszystko zrobił.
Niestety, kamerki niczego nie nagrały. Tajemnica do dziś nie
została wyjaśniona.
Zuzia Wonisławczyk kl. 3c
„Zuzia idzie na bal przebierańców”
Syrena, nimfa wodna, konik morski? Za co przebiorą się Zuzia
i Julka? Rozmawiają o tym w przedszkolu już od śniadania. Obie
dostały zaproszenie na przyjęcie urodzinowe u Kasi i Eryka.
Wszyscy powinni przyjść przebrani. W zaproszeniu znajduje się
wskazówka: przebierzcie się za coś, co można znaleźć w morzu –
wyjaśniła Kasia. Zuzia i Julka postanowiły najpierw narysować
wszystko, co kojarzy im się z morzem.
Ania Rolka kl. 2b
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Mała Świetlica
W świetlicy odbyły się kolejne konkursy plastyczne i mamy
kolejnych laureatów.
Serdecznie im gratulujemy.
"Przyjazne postacie z bajek"
I Amelia Głowacka
II Natalia Margalska
III Anhelina Dudar
wyróżnienia:
Jakub Bienia
Tymek Tabacki
Amber Wojdyła

"Chatka z piernika”
I klasy
Nicole Mitas
II klasy
Amelia Głowacka
III klasy
Dorota Dyrda
Milana Sytnyk

Klasyka Baśni Multisensorycznie
W ramach projektu Klasyka Baśni
Multisensorycznie dzieci ze świetlicy
szkolnej
poznały
kolejne
baśnie
w języku angielskim. Tym razem były
to „Jaś i Małgosia” („Hansel and
Gretchen”) oraz „Złotowłosa i Trzy
Misie” („Goldilocks and the Three
Bears”). Uczniowie poznali angielskie
słownictwo związane z jedzeniem oraz
sprzętami
domowymi.
Przygotowali
gigantyczną pizzę oraz polowali na
angielskie słówka.
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Spotkanie z angielskimi książeczkami
Na początku czerwca na podwórku szkolnym odbyło się „Spotkanie
z angielskimi książeczkami”. W wydarzeniu brały udział klasy 1a,
1b, 2b, 2c oraz 3c. Uczniowie wysłuchali trzech zabawnych historii
czytanych w języku angielskim przez panią Magdalenę Buchalik.
Poznali książkę „Shark in the Park”, która opowiada o małym
chłopcu i jego nowej lunecie oraz o rekinie ukrywającym się
w parku. Następnie wysłuchali opowiadania „Monkey Puzzle”
opisującego perypetie związane z poszukiwaniami mamy malutkiej
małpki. Natomiast trzecia książką „Once Upon a Time” pozwoliła
uczniom aktywnie brać udział w tworzeniu historii o losach głównej
bohaterki – pięknej księżniczki.

Dzięki przeprowadzonym
kiermaszom Bożonarodzeniowym
i Wielkanocnym, świetlica
wzbogaciła się o kilka nowych
bardzo ciekawych gier.

18

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Naszą propozycją na
wakacje jest zbieranie pamiątek, z których można zrobić wiele
ciekawych rzeczy.
Co zbieramy?
- płaskie kamyki, nie za duże i nie za małe
(wielkości śliwki, brzoskwinki)
- muszelki
- piasek (niewielka ilość – troszkę w woreczku)
- pocztówki z odwiedzanych miejsc
- bilety wstępu z przeżytych atrakcji.
Co z tego można zrobić? Bardzo wiele wspaniałych ozdób:

Ozdoby z masy solnej.
Przygotowanie masy solnej: pół szklanki soli, pół szklanki mąki,
trochę wody aby wszystko wymieszać na głada masę. Uformować
z masy solnej dowolny kształt, wykonać dziurkę na sznureczek.
Umieszczamy nasze pamiątki w masie solnej i pozostawiamy do
wyschnięcia. Po wyschnięciu przekładamy sznureczek.

Pamiątki zamknięte w słoiczku
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Malowane kamienie
Potrzebujemy: farby akrylowe, bezbarwny lakier do paznokci dla
zabezpieczenia malowidła na kamieniu, pędzelki, wodę.

Gra dla "zabicia" nudy:

Album z pocztówkami i biletami wstępu
Potrzebujemy: zeszyt, klej, coś do pisania (kredki, pisaki, ołówki
itp.). Na głównej stronie robimy piękną okładkę z napisem
"Wakacje 2022r." W środku, na kolejnych stronach wklejamy
przywiezione pamiątki: zdjęcia, pocztówki, bilety wstępu z krótkimi
opisami gdzie to było i kiedy.
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Miejsce na Twoje
wakacyjne marzenia!!!
!
Narysuj je

