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KOLĘDNICY  W  KLASACH  1- 3

Okres bożonarodzeniowy to okazja do
kolędowania i przedstawień
nawiązujących do narodzin Jezusa.
Również w naszej szkole kultywujemy
tę tradycję. W dniu 5. 01. klasy 1-3
mogły obejrzeć krótkie przedstawienie
kolędnicze przygotowane przez
uczniów klasy 6a. Był Gwiazdor, który
zaprosił na przedstawienie, były anioły,
diabły i zły Herod, była śmierć z kosą,
ale wcale nie taka straszna. Dzieci
oglądały z zainteresowaniem, a
aktorzy zebrali na koniec szczere
oklaski. Dziękujemy z współpracę
nauczycielom i wychowawczyniom
klas 1- 3. Dziękuję uczniom klasy 6A.
Już dziś myślimy, jaką niespodziankę
przygotować w następnym roku.

Anna Węgier

FIRST  LETTERS

W ramach realizacji innowacji
pedagogicznej Let's explore English
together uczniowie klas drugich i
trzecich napisali swoje pierwsze listy w

języku angielskim. Dzieci bardzo
zaangażowały się w pisanie oraz
ozdabianie swoich prac.Było to dla

1



nich niesamowitą frajdą jak również
możliwością użycia nauczanego
języka obcego w praktyce. Listy
zostały wysłane do szkół partnerskich
w Turcji i Hiszpanii.

Danuta Fossa

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Z ogromną przyjemnością
prezentujemy uczniów, którzy
zakwalifikowali się do kolejnego etapu
wojewódzkich konkursów
przedmiotowych
Zachodniopomorskiego Kuratora
Oświaty w Szczecinie:

- Julia Kieda z kl. 8a – język polski,
biologia i geografia (n - le

przygotowujący- Elżbieta Bąk,
Iwona Olobry, Dorota
Podbereska)

- Maksymilian Piotrowski –
geografia (n - l
przygotowujący – Dorota
Podbereska

- Zuzanna Olszak z kl. 7 b –
język angielski (n - l
przygotowujący – Małgorzata
Zalech, Damian
Podstawczuk)

- Oliwia Mart z kl. 7 a – język niemiecki
(n - l przygotowujący – Katarzyna
Kaliściak).

Życzymy sukcesów! Będziemy mocno
trzymać kciuki!

K. Kaliściak
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RADIO ARKADIO

RadiO ArkadiO. To nazwa naszego
szkolnego radia. Na pomysł tej nazwy
nawiązującej do patrona szkoły
Arkadego Fiedlera wpadła Hania
Niparko z klasy 4a. Serdecznie
gratulujemy pomysłowości! Dzisiejsze
zajęcia były inne niż dotychczas, a to
za sprawą sprzętu, jaki poznawaliśmy.
Okazało się, że mamy fantastyczny
zestaw do robienia zdjęć i nagrywania
filmików, a mianowicie Statyw
CG-2015 z adapterem do smartfona,
zestaw oświetleniowy, mikrofon
kierunkowy MKIT-600PRO. Podczas
spotkania wpadliśmy na pomysł
założenia szkolnego radia w celu
kręcenia audycji, a jakich? Wszystko
zależeć będzie od propozycji osób
działających w radiu. Cieszymy się, że
otrzymaliśmy taki sprzęt, bo to dzięki
niemu zrealizujemy ten ciekawy
pomysł, który- miejmy nadzieję- będzie
początkiem czegoś wyjątkowego

Opiekun grupy: Monika Kubica

DWIE  GRUSZKI

Przechwalają się gruszki na drzewach:
Jestem żółta jak słoneczko,
A ja okrągła jak kółeczko.
Ja rosnę na dorodnym drzewie,

A ja jestem gruszką na wierzbie.
To przechwałki, ale:
Czy żółciutka, czy okrąglutka,
Ważne, by gruszka była smaczniutka.

Amelia Kozyra
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PROMUJEMY LEKTURY SZKOLNE

Klasa 4b w poniedziałek 9 stycznia
2023 r. wzięła udział w tzw. dniu
głośnego czytania. Była to pierwsza
akcja czytelnicza wymienionej klasy,
która zapoczątkuje szereg działań
promujących czytanie lektur szkolnych.
Uczniowie wezmą udział w projekcie,
którego celem będzie nauka myślenia,
poprawa koncentracji, poszerzenie
wiedzy, ułatwienie nauki, wskazywanie

alternatywnego sposobu
na spędzenie wolnego
czasu. Podczas zajęć
zaangażowani uczniowie
zadbali o stroje i rekwizyty,
które dość swobodnie
łączą się z treścią książki,
przenoszą nas w miejsce i
czas trwania utworu.
Uczniowie pamiętali o
modulowaniu głosem i
zwracaniu uwagi na znaki
przestankowe, ćwiczyli

dykcję i pokonywali swój strach przed
publicznym wystąpieniem.
Czwartoklasiści podkreślali, że zajęcia
stwarzały możliwość trenowania
głośnego czytania, angażowały ich w
przygotowanie akcji, integrowały
zespół klasowy i były urozmaiceniem
codziennych lekcji.

Wioletta Rafałowicz
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