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Dzień Irlandzki

Już po raz piąty w ramach
zadania Dni Unii Europejskiej
uczniowie naszej szkoły pod
kierunkiem
nauczycieli
przygotowali
prezentację
wybranego kraju, tym razem
Irlandii.
Za merytoryczny i organizacyjny
nadzór
nad
przedsięwzięciem
odpowiedzialne
były
Iwona
Sobczak i Marlena Wiśniewska.
29
lutego
zaproszeni
goście: rodzice, mieszkańcy Domu
Seniora
z
Osiedla
Leśnego,
wychowankowie
przedszkola
„Tęcza” oraz dyrekcja szkoły,
grono pedagogiczne i uczniowie
zostali
przywitani
przez
prowadzących. Cały projekt został
podzielony
na
trzy
części
odbywające
się
w
sali
artystycznej, naukowej i kramiku.
W
sali
artystycznej
zaprezentowano
scenkę
z
dublińskiego pubu „kilka słów o
Irlandii”.
Uczestnicy
kółka
teatralnego wykonali dwuaktówkę

na podstawie legendy irlandzkiej
pt. „Opowieść o Baile’m Słodyczą
słynącym”.
Natomiast
umuzykalnieni
uczniowie
przygotowali mini playback show
z piosenkami Bono,
Sinnead
O’Connor, Enyi, The Cranberries.
Hitem zaś okazał się pokaz tańca
irlandzkiego.
Z kolei w sali naukowej
wysłuchano hymnu irlandzkiego,
prezentacji kucharza, piłkarza i
pisarza
oraz
piosenek
w
oryginalnej
wersji
językowej.
Goście wzięli także udział w quizu
dot. ogólnej wiedzy o Irlandii oraz
obejrzeli
prezentację
multimedialną - irlandzki mix.
Dodatkowym
etapem
w
zapoznawaniu się z prezentacjami
uczniów
było
odwiedzenie
kramiku
z
pamiątkami
wykonanymi przez uczniów klas IIII. I tak rozprowadzano m.in.:
puzzle
z
widokiem
Zielonej
Wyspy, flagi narodowe Irlandii na
korku, ceramikę, ekskluzywne

zakładki do książek, ornamentykę
celtycką, widokówki.

proste, a szczególnie z j.
polskiego.

W
przerwie
między
zwiedzaniem sal można było
obejrzeć
film
o
szkolnictwie
irlandzkim,
poznać
pismo
celtyckie i wykonać swoje napisy
na
balonach,
nauczyć
się
podstawowych
figur
tańca
irlandzkiego i ruszyć w tan razem
z
uczniami,
rodzicami
i
nauczycielami oraz zrobić sobie
pamiątkowe
zdjęcie
jako...
prawdziwy skrzat. A dla łasuchów
przygotowano kącik kulinarny z
przepisami
na
ciastka
ziemniaczane, Lemon curd, chleb
sodowy,
chleb
owsiany
i
konsumpcją
ziemniaczanych
ciastek
upieczonych
przez
uczennice klasy IV.

Festiwal nauki

Wielkanoc

Od
9
do
13
czerwca
przebywaliśmy na Zielonej szkole
w
Jastrzębiej
Górze.
Przez
wszystkie
dni
realizowaliśmy
ekologiczny program. Dopisywała
nam pogoda, która sprzyjała
wycieczkom: na Hel, do fokarium,
do latarni morskich. Najbardziej
podobały nam się foki, robienie
zakupów na straganach, ognisko i
dyskoteki. Klasy 4-6 miały także
chrzest morski i konkurs na
najlepsze przebranie. Wygrał go
Patryk z ubiegłorocznej klasy 4.

W szkole dnia 20 marca odbyła
się szkolna Wielkanoc. Na
początek obejrzeliśmy występ
artystyczny w wykonaniu uczniów
klasy 3. Następnie symbolicznie
podzieliliśmy się jajkiem.
Uczniowie zjedli śniadanie
wielkanocne w dwóch grupach:
klasy 1-3 i 4-6.

Sprawdzian 6-klasisty
8 kwietnia sześcioro uczniów z
klasy 6 przystąpiła do testu po
szkole podstawowej. Wg opinii
uczniów zadania były banalnie

78 czerwca 2008 odbył się
festiwal nauki „Pomagamy sobie i
innym”. Mieliśmy okazję spotkać
się
z
gośćmi:
osobą
niepełnosprawną, trenerem szkoły
pamięci,
trenerką
fitness,
lekarzem-ortopedą, ratownikiem
medycznym.
Kółko
teatralne
zaprezentowało
scenki
kabaretowe
nt.
zdrowego
odżywiania, higieny i pierwszej
pomocy. Poznaliśmy przepisy na
zdrowe potrawy oraz ćwiczyliśmy
tężyznę
fizyczną
w
zaimprowizowanej siłowni oraz
umysł podczas gier logicznych.
Zielona szkoła

Wakacje
Po uroczystości zakończenia ROKU
SZKOLNEGO 20 czerwca
rozpoczęły się upragnione

wakacje. Wszyscy uczniowie
spędzili je z wielką przyjemnością
i wciąż narzekamy, że już się
skończyły.
Wycieczka do Torunia
30 października klasy 4-6 udały
się pociągiem na wycieczkę do
Torunia, zwiedzić Muzeum
piernika i upiec własne,
pospacerować gotycką starówką,
obejrzeć seans w planetarium
oraz poeksperymentować w
salach naukowych orbitarium.
Mikołajki
5 grudnia klasy 1-6 udały się do
Torunia do teatru Baj Pomorski na
przedstawienie „Opowieść
Wigilijna”
Wigilia
Tradycyjnie ostatniego dnia przed
przerwą świąteczną odbyła się
ogólnoszkolna wigilia. Najpierw
obejrzeliśmy jasełka
przygotowane przez p. Małgosię
Lewandowską i uczniów klas 4-6,
podzieliliśmy się opłatkiem, a
potem wspólnie zasiedliśmy do
nakrytych razem z nauczycielami
stołów i spożyliśmy wieczerzę.
Dzień
Francuski
Dnia 07.02.09r. w naszej szkole

odbył
się
Dzień
Francuski.
Widzieliśmy się pokazy takie jak:
mini playback show (Julka Dunal
,Ola Sipowicz Martyna Ceraficka,
Natalia
Karłowicz,
Patryk
Milczarek,
Klaudyna
Grzelakowska,
Patrycja
Kazimierczak),
prezentacja
multimedialna (Wojciech Bronisz),
taniec
francuski(klasy
IV-VI),
prezentacja ustna (Aleksander
Ponimaż), pokaz mody (klasa IV),
przedstawienie
„Kot
w
butach”(Karolina
Witkowska,
Patryk Milczarek, Zosia Łachut,
Olga
Tomaszewska,
Dawid
Dziuba)
oraz
prezentacja
sławnych
Francuzów
(Marcin
Żyżyński, Paweł Rybacki, Zbyszek
Januszewski, Michał Jucewicz)
Oprócz tego czynny był kramik
pamiątek
francuskich,
kącik
plastyczny, a w nim wieże Eiffla i
makiety mapy Francji z masy
solnej. Wszystkim podobały się
występy i praca uczniów.

FERIE!!
Od 16 lutego do 1 marca wszyscy
uczniowie i nauczyciele
odpoczywali na zasłużonych i
wyczekanych feriach.

Sonda z kl. 1
. Czego najbardziej baliście się przed pójściem
szkoły?
Olek: Nie pamiętam.
Zuzia: Niczego.
Ania: Nie bałam się.

Zuzia: Średnio ich oceniam.
Ania: Oni są fajni, mogę się z nimi bawić i
jakby mi coś nie wychodziło, to zawsze mi
pomogą.
. Jak idzie Wam nauka?

. Co powiecie o nowych kolegach i
koleżankach?

Olek: Średnio. Umiem ładnie kolorować i
ładnie literki pisać. Trudności sprawia mi
czytanie.

Olek: Są fajni, znam jednego kolegę z
przedszkola i jedną dziewczynkę Zuzię z parku.

Zuzia: Dobrze .
Ania: Na zajęciach zintegrowanych umiem, a
na angielskim mi trochę nie wychodzi czytanie,
bo tam jest napisane po angielsku, a ja nie
umiem czytać po angielsku.

Sondę przeprowadziły: Zosia Łachut i Karolina Witkowska z klasy 4

Wywiad z P. Dyrektor Brygidą Szymańską-Osik
Redakcja: Jaką była Pani uczennicą?
P. Dyrektor: W szkole podstawowej?
Wzorową, łącznie ze świadectwem z
czerwonym paskiem każdego roku i odznaką
metalową Wzorowego Ucznia.
Czy dostawała Pani uwagi?
Nie, wzorowy uczeń nie miał prawa mieć
negatywnej uwagi.
Czy utrzymuje Pani kontakt ze szkolnymi
kolegami?
Ze szkoły podstawowej właściwie nie. Od czasu
do czasu spotykam się z koleżankami z liceum,
ale bardzo rzadko.

Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej i
dlaczego?
Hmm… rosyjski i niemiecki. Lubiłam się ich
uczyć. Sprawiało mi przyjemność posługiwanie
się językiem obcym i rozmawianie z moją
babcią w języku niemieckim. Miałam wtedy
wielką frajdę, bo rodzice w ogóle nie wiedzieli,
o czym my rozmawiamy.
A jakiego Pani nie lubiła i dlaczego?
Fizyki ,ponieważ było tam sporo obliczeń
matematycznych, a z matematyką też było
niespecjalnie, zwłaszcza w liceum. W
podstawówce jeszcze nie lubiłam geografii, bo
trzeba się było wielu liczb uczyć: ile w jakim
kraju surowców wydobyto.

Gdy Pani była mała, kim Pani chciała być w
przyszłości?
Zawsze chciałam być nauczycielką.
Czy trudno się kieruje taką szkołą?
Hmm… trudno? Myślę, że każdy zawód, każda
praca niesie ze sobą pewne trudności. Tak
samo tutaj, są chwile trudniejsze i te mniej
kłopotliwe.
Czy zgodzi się Pani na szkolny sklepik?
To nie jest kwestia tylko mojej zgody, ale
warunków. Niestety w tym budynku nie mamy
warunków, wszystkie pomieszczenia są
potrzebne do celów dydaktycznych.
Czy podoba się Pani pomysł z mundurkami
szkolnymi i dlaczego?
To zależy, jak na tę sprawę popatrzeć. Gdyby
to miało być umundurowanie od stóp do głów,
to raczej nie. Natomiast myślę, że to dobry
pomysł, aby każda szkoła miała swój element
stroju, który wyróżniałby ją od innych,
mogłyby to być np. kamizelki, zwłaszcza na
uroczystości lub wyjścia uczniów poza szkołę.





Tato pyta Jasia :
- Jak ci idzie w szkole ?
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci
zazdrości !
- Czego Zazdrości ?
- Już kilka razy złapał się za głowę i
powiedział :"Gdybym ja był twoim
ojcem.....".

Jasio budzi się rano i płacze:
-Śniło mi się, że szkoła się paliła!
-Nie martw się, to tylko sen - pociesza

Czego uczyła Pani w szkole?
Uczyłam w klasach 1-3.
Z jakim nauczycielem Pani najdłużej pracuje?
Z panią Jolą Ohla, z panią Anią Borowską i z
panią Anią Cegiełką.
Co ogólnie sądzi Pani o uczniach naszej
szkoły?
(śmiech) Trudno mówić ogólnie, każdy z was
jest inny. Myślę, że stanowicie grupę zdolnych
dzieci, dość ambitnych, ale niesfornych
czasami. Natomiast, to, co sobie bardzo cenię,
to to, że uczniowie potrafią otwarcie
rozmawiać o swoich problemach, o tym, co się
nie podoba i coraz częściej uczniowie robią to
w sposób kulturalny, bez obrażania
kogokolwiek, rzadko się zdarza w szkołach, by
uczniowie tak krytycznie patrzyli nawet na
swoje zachowanie.
Dziękujemy za wywiad.
Wywiad przeprowadziły Karolina i
Zosia z kl. IV
Obsługa techniczna – Patryk z kl V

go mama.
-Właśnie dlatego płaczę!


Na lekcji Jasio pyta panią od biologii :
- Proszę powiedzieć, co to takiego : ma
sześć nóg wyłupiaste czarne oczy ?
- Nie wiem .....
- Ja też nie wiem, ale to coś chodzi
pani po ramieniu!



- Jak nazywa się człowiek, który ciągle
gada i gada, chociaż nikt go nie

słucha?
- Nauczyciel!

- Tak, tato. Dlatego staram się uczyć
jak najkrócej i jak najmniej.



Nauczyciel pyta uczniów:
-Lepiej jest brać czy dawać?
Zgłasza się Jasio:
-Mój tata mówi, że lepiej jest dawać i
zawsze to robi...
-Tak, a kim jest twój tata?
-Bokserem.



Małgosia pyta mamę :
- Mamo, czy pamiętasz jak mi
opowiadałaś o tym, jak cię wyrzucili ze
szkoły za złe sprawowanie ?
- A czemu akurat teraz ci się to
przypomniało ?
- No...bo historia lubi się powtarzać....



Małgosia stoi przed nauczycielem i
płacze.
- Nie zasłużyłam na jedynkę...
- Masz rację, ale to najniższy stopień,
jaki przewiduje regulamin!





Małgosia pokazuje
nauczycielowi języka polskiego
swój zeszyt i pyta:
- Nie mogę odczytać, co pan
napisał pod moim
wypracowaniem.
- Napisałem: " Pisz wyraźnie "

Mama pyta Małgosię:
- Dlaczego płaczesz ?
- Nasz nauczyciel...który...tak długo
chorował....
- Umarł ? Biedny człowiek.
- Nie, wyzdrowiał !



Policjant zatrzymuje kierowcę,
który przejechał przez
skrzyżowanie na czerwonym
świetle. Rozpoznaje w nim
swego byłego nauczyciela
języka polskiego.
- No, panie profesorze,
mandatu panu nie wlepię, ale
na jutro napisze mi pan sto
razy: " Nie będę przejeżdżał
na czerwonym świetle "



- Czy zdajesz sobie sprawę z tego, ile
nas kosztuje twoja nauka?

PODKOWA SZCZĘŚCIA
W pewnej krainie zwanej Bajkolandią

Tak też się stało z naszym Jednorożcem.

żyły różne dziwne zwierzęta , a wśród nich

Gdy brykał po polanie, z prawego kopyta

śnieżnobiały Jednorożec o złotej grzywie i

spadła mu złota podkowa. I w jednej chwili

puszystym ogonie, różowych skrzydłach i

zmienił się w małego kucyka o niebieskich

błyszczącym,

oczach, złotej grzywie i

srebrnym

Spośród innych

rogu

zwierząt

na

czole.

żółtym, puszystym

wyróżniały go

ogonie. Na tej samej polanie dzieci grały w

którym mógł

berka. Nagle najmłodsza dziewczynka, która

latać. Gdyby zgubił choć jedna podkowę ,

miała na imię Amelia , potknęła się i upadła.

zamienił się w zwykłego konia .

Gdy wstała, zobaczyła, że tuż obok leży złota

także złote podkowy, dzięki

podkowa. Kiedyś
podkowy

tata opowiadał jej, że

przynoszą

szczęście,

więc

postanowiła zabrać podkowę do domu ,, Kto

złote, a jedna czarna . Pobiegła do swojego

wie, może naprawdę przynosi szczęście?’’-

pokoju i szybko zdjęła złotą podkowę ze

pomyślała, Amelia i uradowana pobiegła z nią

ściany. Poprosiła tatę, aby poszli razem do

do taty. Poprosiła by tata zawiesił podkowę

kowala wymienić podkowę. Zaraz

na ścianie w Jej pokoju.

wymianie podkowy koń Amelii zamienił się

W tym czasie Jednorożec biegał po

po

znowu w śnieżnobiałego Jednorożca, z oczu
którego przestały lecieć łzy. ,, Nazwę go

polanie i szukał podkowy.

AMBER ” – powiedziała Amelia, bo jego
W czasie gdy skakał , ktoś złapał go na

grzywa lśni

lasso by tak pięknego konia sprzedać na

jak bursztyn

targu. Sprzedawca bardzo się martwił, że

w

mimo wielkiej urody nikt nie chciał kupić

blasku

słońca.

jego konia. Przyczyna była prosta : żaden
jeździec

nie mógł

Od

utrzymać się na jego
tej

grzbiecie, bo strasznie się wiercił i wierzgał

Amelia

nogami.

pory
i

Amber byli
W pewnej chwili na targ przyszedł

najlepszymi

bogaty hrabia. Gdy zobaczył konia, pomyślał,
że pięknie będzie wyglądać w jego stajni, a
poza tym byłby to wymarzony prezent na
ósme urodziny dla jego córeczki – Amelii.
przyjaciółmi, którzy często latali wysoko do
Amelia była zachwycona prezentem,
jednak smuciło ją to, że z oczu konia ciągle

gwiazd,

gdzie

spotykały

ich

przedziwne

przygody. Ale to już inna historia…

leciały łzy. Pomyślała, że może dlatego , że ma
takie brudne podkowy. Gdy je wyczyściła, ze

Aleksandra Sipowicz kl.5

zdziwieniem spostrzegła, że trzy podkowy są

Z którego wieku pochodzi

ta postać? Odpowiedzi przynosimy Patrykowi

Milczarkowi z klasy V. Na zwycięzców jak zawsze czekają słodkie
nagrody.(Podpowiadamy, że to nie strój z XXI wieku)

Rozwiązanie konkursu z zeszłego numeru: AKSELOTL – odpowiedź B. Nagrody
otrzymują:

1. Miejsce – Piotr Pająkowski kl. 4
2. Miejsce – Michał Jucewicz kl. 5
3. Miejsce - Paweł Kapka kl. 6

Redakcja: Karolina Witkowska- redaktor naczelny, Zofia Łachut–
sekretarz redakcji, Patryk Milczarek – główny grafik, p. Agnieszka
Makulska – opiekun redakcji

„Tęczowa Szkoła” także na www.niepublicznasp1.bydgoszcz.pl

