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W CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO. Od października 2020 w naszej szkole realizowane 

są zajęcia w ramach projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” będącego efektem 

partnerstwa najlepszych uczelni technicznych w Polsce, których liderem jest Politechnika Łódzka. 

W ramach projektu uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach z zakresu algorytmiki i 

programowania a także robotyki. Podczas zajęć wykorzystywane są języki programowania takie jak 

Scratch, Python czy C++. Dopełnieniem nauki programowania jest praca z robotami edukacyjnymi, 

których obsługa nie tylko rozwija umiejętności programistyczne, ale daje także dużo frajdy i pobudza 

do ich kreatywnego wykorzystania. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół 

informatycznych CMI mają nie tylko możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów ale również 

szansę na wykorzystanie i sprawdzenie swojej wiedzy w ogólnopolskich zawodach algorytmicznych i 

projektowych organizowanych przez Politechnikę Łódzką. 

Do prowadzenia zajęć w ramach CMI nauczyciele przygotowywani są podczas 2 semestralnego 

certyfikowanego kursu prowadzonym na Politechnice Gdańskiej, która jest jednym z partnerów 

projektu. Kurs poświęcony jest zagadnieniom algorytmiki wraz z niezbędnymi uzupełnieniami z 

dziedzin pokrewnych, głównie matematyki dyskretnej. Zdobyta wiedza pozwala nauczycielom na 

prowadzenie kółek informatycznych dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, przygotowując 

uczestników do rywalizacji na poziomie mistrzowskim. 

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego 

prowadzone jest kółko algorytmiczne, którego opiekunem jest mgr inż. Anna Bożewicz. 

 

ZA NAMI KOLEJNA EDYCJA. Zakończony został ogólnopolski projekt „Lekkoatletyka dla każdego”, w 

którym wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. Zajęcia były dla uczestników atrakcyjną zabawą, 

podczas której mogli poznać od podstaw technikę rzutów, skoku w dal i specyfikę biegów na krótkich 

i długich dystansach. Oprócz tego mogli uczestniczyć w lekkoatletycznych zajęciach otwartych, 

wykazać się swoimi umiejętnościami startując w pierwszych zawodach. Dzięki udziałowi w projekcie 

szkoła pozyskała sprzęt lekkoatletyczny, który jest wykorzystywany podczas zajęć wychowania 

fizycznego.  

Wszyscy uczniowie po trzech latach udziału w projekcie otrzymali pamiątkowe certyfikaty Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki, a specjalne wyróżnienia za ducha „fair play”, wyjątkowe zaangażowanie 

przyznano: 

Alicji Dobuszyńskiej, Paulinie Kucharskiej, Zuzannie Kozłowskiej, Kornelii Choroszewicz, Karolinie 

Grygo, Marii Klemarewskiej, Antoniemu Bartoszewiczowi, Arturowi Jagiełło, Jakubowi Domańskiemu.  

Za wybitne osiągnięcia na zawodach i wynikach testów sportowych pamiątkowe statuetki otrzymali: 

Maja Zarzecka i Aleksander Zawistowski.  



Tym projektem zachęcaliśmy dzieci do zorganizowanej aktywności fizycznej, zabawy a w 

konsekwencji sportowej rywalizacji, która jest zaszczepiona w każdym z nas. Mamy nadzieję, że każdy 

z uczestników będzie miło wspominać sportowe zmagania, bez względu na to jakie wyniki uzyskiwał.  

 

HALO, CZY TO KENIA? Uczniowie klasy 3 c brali dziś udział w niezwykłym wydarzeniu, do którego 

przygotowywali się od poniedziałku. Przemierzyli wirtualnie wiele tysięcy kilometrów i znaleźli się w 

Kenii, aby spotkać się z dziećmi z jednej z afrykańskich szkół w pobliżu Amboseli – rejonie 

zamieszkałym przez plemię Samburu. Przeżycie było ogromne i niesamowite dla każdej ze stron! My 

mówiliśmy po polsku, dzieci z Kenii w suahili, a jednak po raz kolejny okazało się, że uśmiech, 

serdeczność i życzliwość to najlepsze bilety do przekraczania granic. Najpierw nastąpiły wzajemne 

powitania. Potem każda ze stron uczyła się 3 słów: cześć, szkoła i przyjaciel w nowym dla siebie 

języku i było z tym dużo śmiechu i radości. Zaśpiewaliśmy dla siebie nawzajem po piosence, jako że 

śpiew i taniec są ważnym elementem codziennych zabaw i rytuałów wszystkich afrykańskich dzieci. 

My mieliśmy jeszcze narysowane przez siebie obrazki, za pomocą których chcieliśmy pokazać ważne 

dla nas wartości oraz to, jak rozumiemy i postrzegamy przyjaźń między nami i dziećmi z Kenii. W 

pewnej chwili wszystkie nasze dzieci zelektryzował widok żyrafy, która pojawiła się za oknem 

afrykańskiej szkoły i miało miejsce spontaniczne „wow”! Sama szkoła też była niezwykła i miała 

wygląd bardzo dużej, drewnianej wiaty, w której mieściło się ok. 50 uczniów w różnym wieku. Długo 

machaliśmy do siebie na pożegnanie i w końcu połączenie zostało zakończone pozostawiając w nas 

mnóstwo wyjątkowo silnych emocji. Mamy nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zapoczątkuje serdeczną 

przyjaźń między nami, a dziećmi z Afryki. Nawiązanie tego niezwykłego kontaktu było możliwe za 

sprawą pana Ireneusza Markowskiego – absolwenta naszej szkoły, a obecnie ogromnie 

zaangażowanego w działania na rzecz Afryki pracownika Fundacji „Kapnij dla Afryki”. Pan Ireneusz 

jeszcze w lutym przyjedzie do Ełku i spotka się z nami w naszej szkole. Kontakt do pana Ireneusza 

otrzymaliśmy od pani Natalii Lemieszonek, która jest koordynatorką ważnego dla nas, właśnie 

rozpoczętego projektu „Woda dla Afryki”, w ramach którego będziemy pozyskiwać środki finansowe 

na budowę studni w Kenii. 

 

WODA DLA AFRYKI. Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Woda dla Afryki", którego celem jest 

sfinansowanie budowy studni w Kenii.  

Nawiązaliśmy kontakt z niezwykłym ełczaninem, panem Irkiem Markowskim, który pomaga 

mieszkańcom Czarnego Lądu. Udało mu się już zbudować 8 studni i mówi, że na tym nie koniec. My 

także możemy mieć w tym swój udział, wspierając jego fundację. 

W najbliższym czasie przeprowadzonych zostanie kilka działań, by pozyskać fundusze na ten cel. 

Niebawem uczniowie będą uczestniczyć w warsztatach online i uszyją na sprzedaż breloki z filcu. 

Samorząd Uczniowski będzie rozprowadzał wykonane kartki wielkanocne. Jeśli sytuacja pozwoli 

odbędzie się też koncert zespołu ETAR, w skład którego wchodzą nasi koledzy z pracy.  

Chcemy także przeprowadzić w marcu internetową licytację rękodzieła, na której będzie można 

nabyć piękne, unikatowe rzeczy. Swoją pomoc zaoferowali już zdolni ludzie o dobrych sercach, lokalni 

plastycy, fotografowie i projektanci. 



Po powrocie do szkoły planujemy zorganizować uczniom loterię fantową. W tym celu zbieramy nowe 

książki, puzzle, gry, gadżety czy biżuterię. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć naszą kolekcję fantów 

serdecznie prosimy o dostarczenie ich do szkoły 5 marca. 

Liczymy na Państwa pomoc. Razem możemy zdziałać wiele! 

 

BĄDŹ SUPERBOHATEREM! Tuż przed rozpoczęciem pracy nad kształtowaniem pożądanych postaw i 

zachowań uczniów, wszystkie klasy I – III zrealizowały zajęcia wprowadzające w temat 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje oraz osób w swoim otoczeniu. Celem zajęć o temacie „M 

jak maska” było zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, 

odżywiania się i trybu życia oraz uświadomienie znaczenia noszenia maseczki. Na początku zajęć 

dzieci przypomniały sobie zasady profilaktyki antycovidowej i obejrzały film ukazujący historię wirusa 

Covid. Następnie nauczyciel pytał dzieci po co nosimy maseczki oraz kto powinien je nosić. Uczniowie 

wspólnie uznali, iż noszenie maski na twarzy jest oznaką odpowiedzialności za siebie i drugiego 

człowieka. Porównali noszących maseczki do superbohaterów, którzy dbają o zdrowie własne i 

innych. Prowadzący wyjaśnił i pokazał w jaki sposób prawidłowo zakładamy i ściągamy maskę. 

Zaprezentował również obrazki, na których przedstawiona była twarz z maską założoną poprawnie i 

w sposób nieodpowiedni. Etapem kończącym zajęcia było zaprojektowanie własnej maseczki na 

twarz. Podczas podsumowania lekcji dzieci wspólnie stwierdziły, iż noszenie maseczki jest sposobem 

na uniknięcie zakażenia oraz symbolem naszego bohaterstwa. 

 

CZYSTE RĘCE MAMY, PUNKTY BRAWO ZDOBYWAMY. Uczniowie klasy 3 b podobnie jak inne dzieciaki 

z klas 1- 3 wzięły udział w zajęciach na temat prawidłowego mycia rąk. Jest to szczególnie ważne w 

okresie pandemii i świadczy o naszej odpowiedzialności. Mycie rąk to prosty i skuteczny sposób, by 

zatrzymać rozprzestrzenianie się zakażeń i pozwala usunąć z powierzchni rąk bakterie, wirusy czy 

grzyby odpowiadające za cały szereg groźnych chorób. Podczas zajęć uczniowie wykonywali 

doświadczenia i oglądali film, dzięki czemu dowiedzieli się jak działa mydło i jak ważna jest 

dokładność przy myciu rąk. W kolejnym tygodniu wszyscy będziemy ćwiczyć systematyczne mycie 

przed przerwą śniadaniową i jeżeli zrobimy to prawidłowo to mamy okazje zdobyć kolejne punkty 

Brawo. 

 

GUTEN TAG! WIR FEIERN DEN DEUTSCHTAG! 10 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka 

Niemieckiego. Z tej okazji p. Natalia Jurczyk-Lemieszonek zaplanowała kilka działań, mających na celu 

popularyzację tego języka, zwiększenie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi oraz 

poszerzenie wiedzy realioznawczej. 

Nauczycielka zorganizowała dla uczniów klas 7 i 8 konkurs pt. „Rund um DACHL”, który badał ich 

wiedzę na temat Niemiec, Austrii, Szwajcarii i księstwa Liechtenstein. Pojawiły się w nim pytania z 

historii, geografii, sportu, polityki, kuchni i kultury państw niemieckiego obszaru językowego. 

Najlepszy wynik osiągnęła Eliza Choroszewicz (I miejsce). Bardzo dobrze poradzili sobie również 

Paweł Pawlukowski (II miejsce) oraz Olaf Płatek (III miejsce). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 



Pani Natalia przeprowadziła również w zerówce zajęcia, podczas których maluchy nauczyły się 

przedstawiać, opanowały podstawowe formy powitań i pożegnań i dowiedziały się jak zapytać o 

samopoczucie. Nauczycielka za pomocą grafik, zdjęć i rekwizytów przekazała ciekawe informacje 

dotyczące języka sąsiadów oraz samych Niemiec. Uczniowie próbowali odwzorować Bramę 

Brandenburską budując ją z klocków, układali puzzle z niemieckimi symbolami oraz poznali kilka tzw. 

„falsche Freunde” – słów które brzmią podobnie lub tak samo w języku polskim, ale mają całkiem 

inne znaczenie, np. Puppe – lalka, Bank – ławka, Mappe – teczka, czy Kran – dźwig. 

Starsi uczniowie otrzymali wyzwanie. Nauczycielka przygotowała im wirtualną galerię sławnych 

Niemców. Znalazło się w niej 20 portretów znanych osobistości niemieckich wraz z opisem, lecz bez 

nazwisk. Uczniowie muszą odgadnąć kim są zaprezentowane postaci. 

„So viel Deutsch um uns herum” to tytuł nagranego przez Panią Natalię miniwykładu dla grona 

pedagogicznego. W oparciu o liczne przykłady prowadząca odpowiada w nim na pytanie: ile języka 

niemieckiego jest w naszym języku ojczystym. Jak się okazuje język niemiecki wbrew powszechnym 

opiniom wcale nie jest trudny, a nawet potrafi być zabawny.  

 

KAPNIJ DLA AFRYKI W piątek gościł u nas niecodzienny gość, p. Ireneusz Markowski, założyciel 

Fundacji “Kapnij dla Afryki”. Pan przyjął zaproszenie klasy 3c, która wraz ze swoja wychowawczynią 

zainicjowała w naszej szkole zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Kenii. Pomysł narodził się 

spontanicznie w związku z nawiązaniem przez dzieci internetowego połączenia ze szkołą w Afryce. 

Przybory szkolne w Afryce są bardzo drogie, a poza tym rodzice tych dzieci nie mają specjalnie gdzie 

ani za co ich kupić - wielu mieszkańców Kenii mieszka w obrębie sawanny, gdzie nie ma ani miejsc 

pracy, ani sklepów. Do akcji, z dużym zaangażowaniem, dołączyli pracownicy naszej szkoły oraz, 

indywidualnie, uczniowie z innych klas, którzy usłyszeli o zbiórce. Łącznie zebraliśmy 12 kartonów: 

zeszytów, kolorowanek, kredek, mazaków, farb, temperówek, gier itp. Wszystkie artykuły były nowe. 

Specjalny dodatek dołożyli nauczyciele religii, ponieważ dzieci z Afryki poprosiły o różańce. W trakcie 

spotkania nasz gość opowiadał nam o życiu dzieci w Afryce i o swojej pracy. Pokazał nam filmy i 

zdjęcia. Chętnie odpowiadał na nasze pytania. Mogliśmy przymierzyć afrykańskie ozdoby i zobaczyć 

akcesoria wojowników. Dzięki pozyskanym od naszego gościa informacjom lepiej zrozumieliśmy 

problemy, z jakimi borykają się na co dzień dzieci w Afryce i cieszymy, że dzięki naszej akcji będziemy 

mogli wywołać uśmiech na twarzach wielu z nich. 

 

ZAJĘCIA Z "KOPERNIKIEM" W miniony czwartek 4 klasy z naszej szkoły; 3c z p.J. Pabich,3e z p. K. 

Kanclerz, 7b z p. A. Choruży i 6c z p. I. Kraszewską uczestniczyły zdalnie w zajęciach prowadzonych 

przez trenerów Centrum Nauki „KOPERNIK”. Zajęcia miały charakter naukowo – badawczy i 

warsztatową formę. Klasy młodsze realizowały temat “Sztuka kamuflażu”. Punktem wyjścia były 

zdjęcia ze świata przyrody-miały one pobudzić dzieci do wyciągania wniosków i przygotować je do 

wykonania zaplanowanego zadania. Pod kierunkiem instruktorów dzieci wycięły sylwetkę zwierzątka, 

którą później ukryły na zakolorowanym tle. Pracy dzieci towarzyszyły zaciekawienie i uśmiechy - 

okazało się więc, że nauka może być źródłem doskonałej zabawy. Klasa 7b uczestniczyła w 

warsztatach pod tytułem "Robimy kwasy". Prowadzący, w zabawny i ciekawy sposób, wprowadzili 

uczniów w zagadnienie chemiczne jakim było pH roztworów. Uczniowie samodzielnie określali pH 



roztworów i substancji na co dzień spotykanych w kuchni, takich jak: ocet, soda, woda mineralna 

gazowana, sok pomarańczowy. Uczestnicy chętnie wykonywali i prezentowali wyniki swoich 

eksperymentów. Warsztaty były inspiracją do dalszego samodzielnego eksperymentowania i 

rozmowy na temat wyników na lekcji chemii. Klasa 6c uczestniczyła w zajęciach pod tytułem” Woda i 

stany skupienia”. Uczniowie, na początku, zostali poproszeni o wymienienie 3 stanów skupienia wody 

i podanie przykładów. Trenerki przygotowały pokaz z wykorzystaniem trzech szklanek: z gazem 

(powietrze), wodą oraz kulkami w szklance i zadały pytanie: Czy poszczególne wypełnienia szklanek 

przyjmują kształt naczynia? We wniosku wspólnie stwierdzono, że najlepiej naczynie wypełnia gaz, a 

ciało stałe nie przyjmuje kształtu naczynia. Wreszcie nadszedł czas na własne doświadczanie. 

Uczniowie wrzucili do wody tabletkę musującą (wytwarza gaz), a do szklanki z wodą powoli, po 

ściance naczynia, wlali olej. Obserwowali i rozmawiali o zachowaniu cieczy. Potem delikatnie włożyli 

kostki lodu i dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Prowadzące przedstawiły model wody (cząstki 

skupione blisko siebie) i kryształów wody (są oddalone i więcej potrzebują miejsca przez wiązania). 

Ostatnie doświadczenie pokazywało zwiększanie objętości cieczy po zamrożeniu. Dzieciom podobały 

się zajęcia. Wypowiadały się chętnie, zadawały pytania. Doświadczenia wykonywane w domu pod 

kierunkiem prowadzących zaangażowały uczniów i zachęciły do większej aktywności. Lekcje 

prowadzone w wybranych klasach mogli też obserwować inni nauczyciele naszej szkoły, by móc 

później przeprowadzić je ze swoimi uczniami. Nauczyciele biorący udział w tym działaniu będą jeszcze 

uczestniczyli w specjalnym warsztacie szkoleniowym w dniu 15.02. Wszyscy spodziewamy się nowej 

porcji inspiracji. 

 

ZAKOCHAJ SIĘ W CZYTANIU! Według definicji ,,walentynki” to święto zakochanych, obchodzone 14 

lutego albo kartki pocztowe wysyłane do ukochanej lub lubianej osoby na dzień św. Walentego. 

Nawiązując do tego wydarzenia uczniowie klas I – III w okresie 11-15 lutego 2021r. mogli poflirtować 

z literaturą dostępną w szkolnej bibliotece. Wystawa obejmowała książki tematycznie związane z 

różnymi obliczami „zakochania”. Znalazły się na niej takie tytuły jak: ,,O dzieciach, które kochają 

książki”, ,,Kocha, lubi, szanuje, czyli jeszcze o uczuciach”, ,,Franklin mówi ,,Kocham Cię”, ,,Zakochany 

kundel”, ,,Bajki znane i kochane”, ,,Kocham Cię, Puchatku” oraz pozycje dotyczące sympatii do poezji, 

podróży, zwierząt, sportu, przygód. W ramach spotkań ,,KSIĄŻKĄ POŁĄCZENI” uczniowie klas 

pierwszych rozmawiali z nauczycielem bibliotekarzem o powodach, dla których warto chodzić do 

biblioteki oraz zaletach czytania. Podsumowując swobodne wypowiedzi czytelników: ,,czytanie to 

umiejętność ważna i potrzebna dzieciom oraz dorosłym”, ważne, co się czyta i z jakim nastawieniem”, 

,,czytelnictwo należy rozwijać od kołyski”, ,,bliscy dziecku powinni mu towarzyszyć, bo wspólne 

czytanie daje wiele korzyści”, ,,miłość do książek to prezent na całe życie”, ,,dziecięce lektury powinny 

być różnorodne, trzeba je smakować”. Dzięki współpracy z Instytutem Książki pierwszoklasiści 

otrzymali „Pierwsze abecadło” – antologię tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych w 

opracowaniu graficznym wybitnej ilustratorki Iwony Chmielewskiej oraz ,,Kreatywny alfabet” – plakat 

z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę abecadła i czytania. Aby rozmowy o pożytkach 

płynących z rodzinnego czytania nie były tylko pustymi słowami rodzicom/opiekunom uczniów 

przekazano broszurę „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – poradnik, jak wspierać 

dziecko w nauce czytania, ze zbiorem pomysłów na zabawy i aktywności związane z tekstami z 

książki, którą dzieci otrzymały. Zaproszenie do czytania pozostaje więc otwarte. Mamy nadzieję, że 

ciąg dalszy fragmentów tekstów, które w ciszy i głośno odczytali właściciele książek, zachęci ich do 

wypożyczania oraz zaczytywania się w pełnych wydaniach np. dalszych przygód ulubionego bohatera, 



czy kolejnych części serii wydawniczych. Zachęcamy więc do randek z książką! Wyżej wymienione 

działania odbyły się z inicjatywy p. Bożeny Merchelskiej, z wykorzystaniem Wyprawek Czytelniczych 

pozyskanych w ramach udziału w ogólnopolskiej kampanii ,,MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” – 

projekt zrealizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod honorowym 

patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. 

 

CZAS NA PRZYWILEJ! W ostatnich tygodniach uczniowie klas młodszych pracowali nad kolejnymi 

zadaniami z programu pozytywnych wzmocnień. Podjęli pracę nad kształtowaniem pożądanych 

postaw i zachować w kwestii noszenia maseczek poza salą lekcyjną i mycia rąk przed posiłkiem. 

Nauczyciele przeprowadzili z uczniami lekcje dotyczące omawianych zagadnień, ustalili przywileje 

klasowe oraz liczbę punktów za jaką zdobędą przywilej. Następnie przez okres dwóch tygodni 

obserwowali zachowania uczniów. Za właściwe i pożądane zachowanie Uczniowie otrzymywali 

punkty BRAWO, które umieszczali na barometrze w swoich klasach . Po zakończeniu działań punkty 

BRAWO mogli zamienić na przywilej. Nagrodę klasa może wykorzystać w wybranym przez siebie 

terminie. 

Klasa 1a,b i c jako przywilej wybrały zabawę walentynowo- karnawałową. Zabawa odbyła się 12 

lutego . Dzieci mogły ubrać się w dowolne stroje, tańczyć przy wybranej przez siebie muzyce, brać 

udział w konkursach. Taki bal jest też przywilejem w klasie 3b. 

Klasy 2a ,2d,3e stęsknione za kinem w ramach przywileju zdecydowały się na popołudniowy seans 

filmowy w szkole , natomiast klasa 3a postanowiła wybrać się do kina. 

Klasy 2c i 3d postawiły na ruch – będą to dodatkowe zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej . 

W klasie 2b przywilejem będzie dzień z ulubioną zabawką. 

Wybrane przez klasy przywileje to nagroda, uprawnienie za dobrze wykonaną pracę.  

 

WALENTYNKI W SZKOLE W piątek 12.02 nasza klasa 3e obchodziła walentynki. Dzień wcześniej pani 

Kasia powiedziała, żebyśmy przyszli ubrani na czerwono. Na pierwszej lekcji każdy wydarł z kartki 

duże serce, które nasza wychowawczyni przypięła nam na plecy. Następnie podchodziliśmy do siebie 

wzajemnie i wpisywaliśmy na nich miłe określenia lub zdania o danej osobie. Wszystkim było 

przyjemnie czytać tyle miłych rzeczy o sobie. Później wykonywaliśmy kartki walentynkowe. Nikt nie 

wiedział do kogo trafi jego kartka, ale wszyscy się starali, żeby były ładne i estetyczne. Walentynki 

trafiły do worka, z którego je losowaliśmy. Zabawne było odgadywanie od kogo jest wylosowana 

kartka. Na koniec pani zrobiła nam klasowe zdjęcie. Wszystkim podobały się klasowe walentynki!  

Zuzia Miller, Iza Radziewicz 

 

ORTOGRAFICZNI SPRZYMIERZEŃCY. Klasa pierwsza 1d poznając literki bawiła się ortografią. Dzięki 

projektowi Przyjaciele z Literkowa uczniowie uwrażliwiani są na poprawność ortograficzną z udziałem 

wszystkich zmysłów. Początkowo uczniowie poznali bohaterów i wysłuchali historii Cichusia i 



Hałasusia. Dzieci dowiedziały się, że ulubionym daniem Hałasusia są herbatniki moczone w herbacie i 

od tego zbrązowiał. Same miały okazję spróbować tego przysmaku i potwierdziły smakowitość dania. 

Zauważyły, że jest hałaśliwy i nie waha się przed niczym. Tymczasem Cichuś pracuje w Agencji 

Ochrony i jest mechanikiem- stąd jego czarny strój. Bardzo lubi, gdy jest cicho. Dzieci wymawiały 

ulubione zabawy przyjaciół cicho lub głośno zwracając uwagę na poprawność ortograficzną. Zabawy 

nie było końca. Niedługo odwiedzą ich inni bohaterowie z Literkowa. Ciekawe czego tym razem się 

dowiedzą... 

 

Z WIZYTĄ W KOCIEJ RODZINIE. W środę 17 II przypadał Światowy Dzień Kotów, w związku z tym 

uczniowie klas Ia i Ic wzięli udział w lekcji na żywo na temat „Święta Kota”. Lekcja ta odbyła się w 

piątek 19 II, a prowadziła ją Pani Sabina Piłat z programu „ Nauka w plecaku”.  

Na początku lekcji, uczniowie zamienili się w artystów i słuchając wskazówek Cioci Bombonierki, 

narysowali na kartkach piękne koty.  

Następnie wysłuchali rozmowy z Panią Aleksandrą Schoen – Kamińską, z której dowiedzieli się wiele 

ciekawostek na temat kotów. Koty podobnie jak ludzie, mogą być praworęczne lub leworęczne – 

kotki dziewczynki są prawołapkowe, a chłopcy są lewołapkowi. Nos każdego kota ma indywidualny, 

niepowtarzalny wzór. Kiedy kot chce wejść w wąskie miejsca, swoimi wąsami, zwanymi wibrysami, 

sprawdza jak linijką, czy szczelina jest na tyle duża, aby wejść do środka. Pani Ola mówiła wiele 

innych, ciekawych rzeczy o kotach, wyjaśniła również, w jaki sposób koty okazują sympatię, a co 

robią, kiedy się boją. 

W trzeciej części lekcji uczniowie wybrali się na Wyspę Kotów – Cypr. Dowiedzieli się, skąd się wzięła 

ta nazwa. Mieli również możliwość porównania jak wygląda zima w Polsce i na Cyprze. 

Lekcja była bardzo ciekawa. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wiadomości o kotach. Z 

niecierpliwieniem czekają na kolejną lekcję na żywo. 

 

CZWÓRKA PONOWNIE SZYJE DOBRO. W czwartek 18 lutego uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 

zasiedli przed monitorami komputerów aby uczestniczyć w dwugodzinnych warsztatach online, 

podczas których szyli filcowe breloki. Szkolnymi koordynatorkami tego przedsięwzięcia były p. Izabela 

Reja- Kupiec i p. Natalia Jurczyk-Lemieszonek. Wszystko w ramach projektu „Woda dla Afryki”, 

którego celem jest sfinansowanie budowy studni w Kenii. Przygotowania do warsztatów trwały kilka 

tygodni, zgłosiło się aż 52 uczniów z klas 6-8, którzy swoją postawą udowadniają, że warto pomagać. 

Powstało wiele ciekawych prac, które można będzie zakupić na kiermaszu w naszej szkole, który 

odbędzie się po powrocie klas 1-3 do nauki stacjonarnej. 

 

MAMY ODPOWIEDŹ. Przypomnijmy… W grudniu uczniowie klasy 8b pod okiem nauczycielki języka 

niemieckiego p. Natalii Jurczyk-Lemieszonek, podjęli wyzwanie napisania kartki bożonarodzeniowej 

do wybranego przez siebie przedstawiciela władz krajów niemieckojęzycznych. Z ich prac powstał 

wspólny list, który wysłaliśmy do Niemiec, Austrii, księstwa Liechtenstein i Szwajcarii. Z niekłamaną 



radością informujemy, że oto otrzymaliśmy długo oczekiwaną odpowiedź od kanclerz Niemiec, Angeli 

Merkel oraz Sebastiana Kurza, kanclerza Austrii. Adresaci podziękowali nam za miłą niespodziankę, 

własnoręcznie wykonane kartki oraz zaproszenie do naszego pięknego miasta. Przekazali nam też 

najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne, życząc wielu sukcesów w dalszej nauce języka 

niemieckiego.  

Na takie wieści warto było poczekać: 

 


