Pogoda jest zawsze… - zgaduj- zgadula !
Uzupełnij przysłowia i powiedzenia związane z pogodą:
1. Wiosna to panna, lato matka, jesień wdowa, a zima …………….. .
2. Zima starym dokucza, a młodych …………………. .
3. Jak święta ……………………… wypuści śnieg z mieszka, to go nie
powstrzyma ani do Franciszka.
4. Na świętego Grzegorza idą rzeki do ……………….. .
5. Czerwiec mokry, zimny maj, gospodarzom pewny ……………… .
6. Czerwiec się czerwieni, będzie dość w ……………………… .
Na najszybszych i najdokładniejszych czekają niespodzianki ☺
Zgłoszenia do pani Ewy Magosz

Warto czytać książki
W dniu 3 listopada gościliśmy w naszej szkole ks. Piotra Tarlińskiego Dyrektora Centralnej Biblioteki Polsko – Niemieckiej Caritas im. Josepha von
Eichendorffa w Opolu wraz z jego asystentem panem Mariuszem Wiesiołkiem.
Biblioteka współpracuje z Goethe – Institut Krakau. Odwiedził nas również tzw.
bibliobus, którym do naszej placówki przybyli pani Elżbieta Barton oraz pan
Zygmunt Kroner.
Ks. Tarliński przeprowadził bardzo ciekawe zajęcia dla klasy II i III
oraz dla klas IV – VI. Z wielkim entuzjazmem zaprezentował znaczenie
i wartość książki. Przypomniał, jak ważne jest czytanie. Uczniowie dowiedzieli
się, jakie książki lubi czytać pan Mariusz … mangi, czyli japońskie komiksy,
które czytane są od końca. Dzieci były aktywne i z uwagą słuchały wykładu
ks. Piotra i pana Mariusza. Zobaczyły fragment księgozbioru biblioteki, a także
mogły wejść do bibliobusu i pooglądać regał z książkami.
Ogłoszono konkurs, w którym należy w ciekawy, niebanalny sposób
przedstawić przeczytaną książkę.
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Jesień w szkole
Ostatnie miesiące obfitowały w różne wydarzenia i święta.
W październiku pamiętaliśmy o wszystkich pracownikach naszej
szkoły oraz o nauczycielach-emerytach. Dziękujemy za ich pracę,
zaangażowanie, troskę w kształtowaniu serc i umysłów. Życzymy
dużo sił i zapału w przekazywaniu wiedzy i pomyślności w pracy
zawodowej.
30 września obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki.
Mistrzami tabliczki mnożenia zostały uczennice, które
rozwiązały bezbłędnie wszystkie zadania. Dyplomy i nagrody
rzeczowe otrzymały:
Weronika Cebula – klasa IV
Anna Miczka – klasa IV
Dominika Suchan – klasa VI
Na początku września odbył się Europejski Dzień
Języków. Zwyciężyła klasa VI, ale tuż za nią były klasa V
i IV, które ex aequo zajęły II miejsce. Klasy zostały nagrodzone
dyplomami, a uczniowie reprezentujący otrzymali drobne
upominki.
Święto Niepodległości obchodziliśmy pod hasłem „Nie
ma radości bez niepodległości”. 8 listopada wysłuchaliśmy
ciekawego koncertu wykonanego przez duet akordeonowy
z Łodzi. Uczniowie klasy VI i III przedstawili nam za pomocą
alfabetu drogę do wolności. Gościem specjalnym akademii był
wójt gminy Walce pan Bernard Kubata.

Dzień zdrowego śniadania

Biegi przełajowe w Zdzieszowicach

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię
do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy
start w nowy dzień. Dlatego w tym roku, w dniu 08-11-2016r. uczniowie wraz z
wychowawcami i rodzicami naszej szkoły przystąpili do ogólnopolskiej akcji
„Śniadanie Daje Moc”.
Akcja przeprowadzona została w ramach obchodów Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and
Cooking”).
Śniadanie poprzedziliśmy zajęciami, które poprowadził nasz gość
specjalny pani Małgorzata Kwiatkowska, autorka kulinarnego bloga Bon Appetit
Małgorzaty. Dzieci z entuzjazmem uczestniczyły w podjętej akcji. Niesamowicie
zaangażowali się w nią także rodzice, wyrażając aprobatę oraz uznanie dla takich
działań. To właśnie oni dostarczyli produkty potrzebne do zorganizowania
zdrowego śniadania. Na stole znalazły się zatem: pieczywo różnego rodzaju,
masło, wędliny, jajka, sery, owoce, warzywa, szaszłyki, sałatki.

Nasi uczniowie kolejny już raz reprezentowali szkołę na jesiennym
crossie w Zdzieszowicach, który odbył się 29 września. Lokaty naszych
uczniów:

Wieści z ‘szóstej’
Wycieczka klasowa do Nysy i Głębinowa odbyła się co prawda
w październiku, ale chcemy podzielić się z Wami wspomnieniami…
Zdecydowanie możemy powiedzieć: Cudze chwalicie, swego nie znacie! My
już znamy, może nie wszystko, ale …
Byliśmy w Bastionie św. Jadwigi, polecamy! Wspaniałe uczucie
znaleźć się w tak ciekawym i tajemniczym miejscu. Polecamy również dwie
świątynie: przepiękny kościół bożogrobców p.w. świętych Piotra i Pawła
oraz monumentanlny kościół p.w. św. Agnieszki i św. Jakuba. To jedne
z ważniejszych zabytków tego średniowiecznego miasta. Podobały nam się
również mniejsze zabytki, co wcale nie znaczy, że mniej ważne: fontanna
Trytona, zabytkowa studnia miejska z 1686 r. czy kolumny św. Jana
Nepomucena. Duże wrażenie zrobił na nas dom Wagi Miejskiej z 1604r.,
imponująca jest też zawartość Skarbca, który znajduje się w dzwonnicy.
Nie zapomnimy też lodów w Bombonierce i obiadu w ‘Madame’restauracja po r e w o l u c j a c h !
Moc wrażeń i ciekawostki historyczne sprawiają, że do Nysy chce się
wracać!
A co możemy powiedzieć o Rybaku? Sami sprawdźcie w sieci!

Kacper Galant kl. I – II miejsce, Mateusz Polak kl. V – I miejsce,
Wanessa Klimek kl. VI – XII m. Wiktoria Glombik kl. VI – XVI m.
Mateusz w finale wojewódzkim w Lasocicach zajął 8 miejsce. Gratulujemy
zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów.

Kącik matematyczny
Tabliczka mnożenia inaczej. Przedstawiam ciekawe podejście
do jakże ważnej tabliczki mnożenia. Może warto nauczyć się
tych wierszyków:
Gruszka jest dojrzała i trzeba ją zjeść.7 razy 8 jest 56.
Uwaga dzieci, mam ważne wieści 5 razy 8 będzie 40.
Pies za płotem szczerzy kły9 razy 7 jest 63.
Teraz ci to powiem: kruki lubią sery. 8 razy 8 jest 64.
6 razy 6 to 36,a kto tego nie wie, nie wart chleba jeść.
Auta jeżdżą szybko, a wolno rowery,9 razy 6 jest 54.

Wierszyki naszych uczniów:
Dziewczynko, dziewczynko czy ty wiesz, że 5 razy 5 jest 25.
Lubię kotki, pieski też 8 razy 7 jest 56 (Martyna Kurpiela kl. IV)
Murzyni kąpali się w rzece Eden - 9 razy 9 jest 81 (Kamila Oppelt kl. IV)
6 razy 6 to 36, a kto tego nie wie nie wart chleba jeść. (Justyna Giza kl. IV)

zagadka
Dwóm ogrodnikom zabiera 8 dni, aby skosić ogródek.
Jeden
ogrodnik
jest
leniwy
a jeden
energiczny.
Energiczny ogrodnik sam skosi łąkę w ciągu 12 dni.
Jak wiele dni będzie trwało koszenie ogródka przez leniwego
ogrodnika?
Rozwiązania zgłaszamy pani Mariannie Herud

