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AktualnościAktualności
Gminny Festiwal Piosenki ŻołnierskiejGminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej

      20 listopada 2019 r.  w Szkole Podstawowej  im.  Mikołaja Kopernika

w Bolszewie odbył się Gminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej.

W Festiwalu  wzięli  udział  uczniowie  ze szkół  podstawowych  z  Gościcina,

Góry i Bolszewa. Na widowni zasiadły dzieci ich rodzice, nauczyciele oraz

zaproszeni  goście:  mieszkańcy  Domu  Pomocy  Społecznej  z  Wejherowa,

panie z Koła Gospodyń Wiejskich, przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw

Społecznych Pan Krzysztof Sapiecha oraz radni gminy Pani Urszula Block

i pan Janusz Daniszewski.

Poszczególnych uczestników oraz tytuły wykonywanych przez nich piosenek

przedstawiali Julia Belgrowa uczennica kl. 1a oraz Rafał Pasternak z klasy

III  f.  Uczniowie,  którzy  wzięli  udział  w  festiwalu  otrzymali  dyplomy  oraz

pamiątkowe  upominki  ufundowane  przez  Urząd  Gminy  Wejherowo.

Organizatorkami  konkursu  były  panie  nauczycielki:  Sabina  Kwidzińska,

Dagmara  Pach,  Magdalena  Ziemann,  Anna  Sulik-Wysiecka  oraz  pani

Małgorzata Baczkowska



Gminny konkurs plastyczny Gminny konkurs plastyczny 

„GMINA WEJHEROWO-MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”„GMINA WEJHEROWO-MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

15  listopada  w  naszej  szkole  rozstrzygnięty  został  gminny  konkurs  plastyczny  dla15  listopada  w  naszej  szkole  rozstrzygnięty  został  gminny  konkurs  plastyczny  dla
uczniów klas 1-3 zorganizowany z okazji 85-lecia Gminy Wejherowo. Nasi uczniowie stanęli nauczniów klas 1-3 zorganizowany z okazji 85-lecia Gminy Wejherowo. Nasi uczniowie stanęli na
wysokości zadania i przygotowali piękne prace.wysokości zadania i przygotowali piękne prace.

Oto nasi laureaci:Oto nasi laureaci:

Dominika Ruszewska  z  3c                          Dominika Ruszewska  z  3c                          

                   Antonia Formella z 2c                              Antonia Formella z 2c           

  

  

Aleksander Domski z 1 aAleksander Domski z 1 a

Weronika Burka z 3 cWeronika Burka z 3 c

                                                                                          



W siedzibie Straży Miejskiej w WejherowieW siedzibie Straży Miejskiej w Wejherowie

Uczniowie z klasy IIaUczniowie z klasy IIa

i  IIIa  28  listopada  złożylii  IIIa  28  listopada  złożyli

wizytę  w  siedzibie  Strażywizytę  w  siedzibie  Straży

Miejskiej  w  Wejherowie.Miejskiej  w  Wejherowie.

Wyjazd  był  jednym  zWyjazd  był  jednym  z

elementów  realizowanegoelementów  realizowanego

przez  obie  klasy  projektuprzez  obie  klasy  projektu

edukacyjnego "A gdy już dorosnę…"edukacyjnego "A gdy już dorosnę…"

Podczas  spotkania  przedstawiciele  Straży  Miejskiej  zapoznali  dzieci  zePodczas  spotkania  przedstawiciele  Straży  Miejskiej  zapoznali  dzieci  ze

specyfiką  tego  zawodu,  przybliżyli  uczniom  obowiązki  strażników,  zakres  ichspecyfiką  tego  zawodu,  przybliżyli  uczniom  obowiązki  strażników,  zakres  ich

działania oraz warunki pracy,   a także rolę,  jaką pełnią w społeczności lokalnej.działania oraz warunki pracy,   a także rolę,  jaką pełnią w społeczności lokalnej.

Dzieci mogły obejrzeć umundurowanie strażników, a także zobaczyć używany przezDzieci mogły obejrzeć umundurowanie strażników, a także zobaczyć używany przez

nich sprzęt, między innymi środki przymusu bezpośredniego. Uczniowie na własnenich sprzęt, między innymi środki przymusu bezpośredniego. Uczniowie na własne

oczy zobaczyli jak działa miejski monitoring. Mieli także okazję usiąść w radiowozieoczy zobaczyli jak działa miejski monitoring. Mieli także okazję usiąść w radiowozie

Straży Miejskiej, zarówno za jego kierownicą radiowozu, jak i w przedziale dla osóbStraży Miejskiej, zarówno za jego kierownicą radiowozu, jak i w przedziale dla osób

zatrzymanych.  Zwiedzili  również  historyczną  celę  dla  więźniów  oraz  dwazatrzymanych.  Zwiedzili  również  historyczną  celę  dla  więźniów  oraz  dwa

spacerniaki, na które kiedyś wyprowadzano osadzonych więźniów.spacerniaki, na które kiedyś wyprowadzano osadzonych więźniów.

Na  zakończenie  każde  dziecko  otrzymało  opaskę  odblaskową,  a  przedstawiciel

Straży  Miejskiej  przypomniał  dzieciom  najważniejsze  zasady  bezpiecznego

poruszania  się  po  drogach  w  charakterze  pieszych  i  rowerzystów,  szczególnie

akcentując konieczność posiadania elementów odblaskowych, zwłaszcza w okresie

jesienno-zimowym.



                      Rodzinne warsztaty plastyczne                                  

 pt.„ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”„ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

Wkrótce  Święta  Bożego  Narodzenia.

Tradycją  naszej  szkoły  stały  się  coroczne

warsztaty plastyczne pt. „I Ty możesz zostać

świętym Mikołajem".  W tym roku odbyły

się  po  raz  szósty.  Organizatorkami

warsztatów  były  panie  Anna  Sulik-

Wysiecka, Malwina Reschke-Budzisz.

 Uczestnicy  spotkań  wykonali  piękne

świąteczne kartki,  bombki i  zawieszki na choinkę,  Uczniowie  wspomagani

przez  rodziców,  rodzeństwo  oraz  innych  członków  rodzin   znakomicie  się

bawili.   Powstały  ciekawe  prace,  które  będą  prezentem dla  podopiecznych

Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, którzy przyjadą do naszej szkoły na

wspólne kolędowanie. Wyjątkowa, świąteczna atmosfera warsztatów sprawiła,

że ich uczestnicy spędzili niezapomniane chwile w gronie najbliższych.



Andrzejkowe wróżby

29 listopada w całej szkole uczniowie obchodzili tradycyjne andrzejki. Dzieci

bawiły  się  w  świetlicy,  bibliotece  na  ulicy  Leśnej   i  w  swoich  salach  razem

z wychowawcami. Oto kilka zdjęć z tych imprez.



Żywa lekcja przyrody

27 listopada w szkole przy ulicy

Leśnej  odbywały  się  „żywe”

lekcje przyrody. Uczniowie z klas

0-III  mieli  okazję  zobaczyć

egzotyczne  zwierzęta

i  dowiedzieć  się  wiele  o  ich

życiu.  O  swojej  pasji

i  zwierzętach  opowiadał  Pan

Łukasz Elszkowski, który zajmuje się hodowlą zwierząt egzotycznych oraz owadów.

Zaprezentował   min. kameleona lamparciego, żółwia wodnego, agamy brodate, wiję,

straszyki  diabelskie,  drewnojady,  świerszcze.  Dzieci  z  dużym  zainteresowaniem

uczestniczyły   zajęciach,  zadawały  liczne  pytania.  Na  sam  koniec  otrzymały

pamiątkową  naklejkę  oraz  pieczątkę.  Żywa lekcja  przyrody była  dla  nich bardzo

cennym doświadczeniem. Uczniowie nie tylko poznali te niezwykłe zwierzęta, ale

mogły je zobaczyć na żywo. A przecież nieczęsto nadarza się taka okazja. 

Pokoloruj swojego kameleona

 

https://pl.pinterest.com/pin/467530005046083407/ 



Dzień Pluszowego Misia

25  listopada   w  obu  naszych   świetlicach  przy  ul.  Leśnej  i  Szkolnej

obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.  Misie, pluszaki , maskotki to nieodzowny

element  dzieciństwa  na  całym  świecie.  Każdy  posiada  bądź  posiadał  własnego

ulubionego  misia  pluszowego.  Jest  to  jedna  z  najpopularniejszych  zabawek  w

Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim

czasem dzieciństwa. Wiele razy był kompanem do zabawy, podróży, przyjacielem,

któremu  można  wszystko  powiedzieć,  antidotum  na  nocne  koszmary.   Nasze

dzieciaki w tym dniu przyniosły ze sobą do szkoły swoje ukochane misie. Uczyły się

tworzyć opis i opowiadać o wspólnych zabawach. Poznały historię niedźwiadka od

którego powstała nazwa Teddy Bear. Wspólnie uczyliśmy się i śpiewaliśmy piosenkę

o pluszowym misiu, a na zakończenie wykonaliśmy pracę plastyczną – mój własny

miś.
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Odgadnij co kryje zakodowany obrazek, pokoloruj współrzędne na obrazku według 
kodu:

Jasny brąz koloruj: C2, H2, C3, H3, C7 w prawo do H7, C8, E8, F8, H8, D9, G9.

Ciemny brąz koloruj: C1, H1, B2, D2, G2, I2, B3, D3 w prawo do G3, I3, A4 w prawo do J4, A5, 
B5, D5, w prawo do G5, I5, J5, A6 w prawo do D6, G6 w prawo do J6, A7, B7, I7, J7, B8, I8, C9, 
H9, D10  w prawo do G10.

Czarny koloruj: C5, H5, E6, F6, D8, G8, E9, F9.

mojedziecikreatywnie.pl



Mikołajki w szkole

6  grudnia  odwiedził  naszą  szkołę  niezwykły  gość  –  Mikołaj.  Cała  szkoła

z radością przywitała czcigodnego  gościa. Dzieci na przerwach mogły pochwalić się

przed Mikołajem znajomością kolęd i świątecznych piosenek. Mikołaj przygotował

dla wykonawców drobne podarunki. Cała społeczność szkolna świetnie się bawiła.



Wieczerza wigilijna   Tradycje ludowe

   Do tradycji wigilijnych należało dopilnowanie, aby do wieczerzy wigilijnej 
zasiadała parzysta liczba osób; 

  Wieczerza rozpoczynała się wspólną modlitwą i do końca miała charakter 
uroczysty i poważny. Nikomu – oprócz gospodyni – nie wolno było wstawać od 
stołu (wróżyło to nieszczęście ) ani rozmawiać (aby w ciągu roku nie było kłótni).

Liczba postnych potraw wigilijnych powinna być nieparzysta: dawniej u 
chłopów było 5 do 7  potraw, 9 u szlachty, 11 lub 13 u arystokracji. Taka liczba 
potraw miała zapewnić urodzaj w następnym roku.

  Uważano, że należy skosztować wszystkich potraw wigilijnych, wówczas w 
ciągu roku nie zazna się głodu.

  Stół był nakryty śnieżnobiałym obrusem, ponieważ biel w symbolice 
chrześcijańskiej wyraża radość i symbolizuje prawdę, czystość i doskonałość. Pod 
obrusem układano siano lub słomę – jako symbol narodzin Pana Jezusa w 
stajence.

  Wiele obrzędów i wierzeń wigilijnych związanych jest ze zdrowiem. Wierzono,
że kto w Wigilię kichnie, ten będzie zdrowy przez cały rok. Wiele potraw gotowano
z rzepy, z nadzieją, że uchroni to przed bólem zębów. Jabłka jedzone podczas 
wieczerzy miały zapobiegać bólowi gardła, a orzechy bólowi zębów.

 W Wigilię starano się nic nie pożyczać, uważano bowiem, że kto tego dnia coś
z domu swojego wydaje, ten niczego się nie dorobi.



  Pamiętano, aby przy wieczerzy mieć przy sobie pieniądze – wtedy będą przez
cały rok. Myjąc się rano, wkładano do wody kilka srebrnych, a nawet złotych 
monet. Dotykano ich, aby być silnym jak kruszec, z którego monety zrobiono.

  Cały dzień spędzano w spokoju i wesoło, gdyż zapewniało to szczęście i 
pomyślność w przyszłym roku.

 Należało  uważać,  aby  w  poranek  wigilijny  pierwszy  do  domu  wszedł
mężczyzna, a nie kobieta. Przyjście mężczyzny wróżyło na cały rok zdrowie.
Źródło:  Golon  Krystyna:  Tradycje  i  obyczaje  świąt  Bożego  Narodzenia  jako
wyjątkowa pamiątka rodzinna. „Biblioteka w Szkole” 2004 nr 11

https://czasdzieci.pl/ 



Z PIERWSZĄ POMOCĄ ZA PAN BRAT

Jakie niebezpieczeństwa czyhają na dzieci w domu? Jak sprawdzić czy

ktoś jest przytomny i wezwać pomoc? Tego uczyć  się będą  uczniowie klas

pierwszych  w ramach  projektu  edukacyjnego  Z PIERWSZĄ POMOCĄ ZA

PAN BRAT.   W zeszłych latach zajęcia związane z tematyką pierwszej pomocy

przeprowadzane były  dla  uczniów klas  drugich i  trzecich.  Myślę,  że warto

przypomnieć  sobie  kilka  najważniejszych  wiadomości.  Przygotowaliśmy  dla

Was  plakat  przedstawiający  schemat  zachowania  podczas  wypadku,  oraz

kolorowankę z  łańcuchem przeżycia. Zachęcamy do uważnej lektury. Plakat

można wyciąć i umieścić w domu w widocznym miejscu. 

Pamiętajcie,  że bezpieczeństwo jest najważniejsze !





KĄCIK BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

                    
…............................................................................................................................................................

Nagroda Nobla dla pisarki Olgi Tokarczuk

  Źródło: http://www.juliarozumek.pl/2018/04/

Historia

   Nagroda Nobla przyznawana jest od 1901 r. Od 1902 r nagrodę tą wręcza zawsze król Szwecji

dokładnie  10  grudnia. Laureat  oprócz  złotego  medalu  i  dyplomu  otrzymuje  również  wysoką

nagrodę pienięzną, którą może przeznaczyć na dalsze badania i pracę.

Nagrody Nobla przyznaje się w dziedzinie:

– fizyki

– chemii

– fizjologii lub medycyny

– literatury

– Pokojowa Nagroda Nobla

   Od 1968 r przyznaje się również nagrodę w dziedzinie ekonomii. Zadecydowano wtedy również,

że nie będzie więcej dzidzin w których będą przyznawane nagrody. 

  Wymagania  do  nominacji  są  bardzo  długie  i  rygorystyczne,  dlatego  też  jest  to  najbardziej

prestiżowa nagroda na świecie.



Polacy, którzy do tej pory zdobyli Nagrodę Nobla to:

Maria Skłodowska-Curie – fizyka i chemia 

Henryk Sienkiewicz – literatura

Władysław Reymont - literatura

Czesław Miłosz – literatura

Lech Wałęsa – pokojowa

Józef Rotblat – pokojowa

Wisława Szymborska – literatura

Olga Tokarczuk – literatura

Olga Tokarczuk

   Jest córką nauczycieli, skończyła studia na Wydziale Psychologii. Po studiach podjęła pracę jako

psychoterapeutka. Pierwsze opowiadania publikowała pod pseudonimem od 1979 roku. Dopiero

w 1993 roku zadebiutowała ze swoja pierwszą książką „ Podróż ludzi Księgi”. W kolejnych latach

powstawały także inne książki, które były doceniane przez wydawców i nagradzane w konkursach.

Książki  Olgi  Tokarczuk tłumaczone były do tej  pory na 37 języków najczęściej  używanych na

świecie. Pisarka zdobyła nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok.

   Już niedługo w bibliotece szkolnej dostępna będzie jedna z książek Olgi Tokarczuk

„Zgubiona  dusza”.  Książka  ma  niewiele  tekstu,  ale  posiada  ogromną  mądrość

w sobie i magię. Pozwala przemyśleć nam, co tak naprawdę w zyciu jest  ważne.

Tekst uzupełniają przepiękne ilustracje Joanny Concejo.

Biblioteka szkolna poleca książki adwentowe

   Książki  adwentowe  są  idealne  do  czytania

w okresie  przed świątecznym, ponieważ zawierają

24 krótkie rozdziały, które codziennie od 1 grudnia

można  czytać,  aż  do  Wigilii.  Wprowadzają  nas

w  atmosferę  świąteczną.  Każda  z  książek  jest

zupełnie inna, ale wszystkie czyta się bardzo miło

i  przyjemnie,  szczególnie  z  rodziną  w  zimowe

wieczory. Być może zachętą do sięgnięcia po książki będzie krótki opis niektórych z nich.



„Hurra, są święta” U.Nillson

Jak wyglądają święta będąc zwierzątkiem? W tym wypadku prosiaczkiem o imieniu Rufus. Jest on

młody i nie zna jeszcze życia, ale dorosły knur poradził mu, by uciekał gdy przyjedzie ciężarówka

po niego i tak też zrobił. Błakając się po polach spotyka kotkę i razem postanawiają zamieszkać

opuszczoną chatkę. Lista lokatorów jednak się powiększy, co było dalej i kto jeszcze zamieszkał

w domku oraz jak będą wyglądać święta w takiej zwierzęcej gromadce?  Dowiecie się czytając

książkę.

„Wierzcie w Mikołaja” L.Ollson

Historia zaczyna się w miasteczku Sztokholm, opowiada o tym, jak wyglądają przygotowania do

świąt  pewnej  rodziny,  która  przestaje  wierzyć  w  Mikołaja.  Dzieją  się  wtedy  strasznie  dziwne

rzeczy, świąteczne przygotowania nie idą dobrze, dlaczego? Czy warto wierzyć w Mikołaja? Jak

wyglądają tradycje świąteczne w Szwecji? O tym można dowiedzieć się z książki.

„Święta dzieci z dachów” M.Sanden

To historia dzieci,  które uciekają z domu dziecka, aby odnaleźc tatę jednego z nich.  Po drodze

spotykają  staruszka,  któremu  pomagają.  Spotykają  również  dziewczynkę,  która  pozwala  im

przenocować w swojej wieży. Co działo się dalej?  przeczytać można w książce. Znajdziemy tam

atmosferę  świąt,  której  towarzyszy bezinteresowna pomoc,  magiczny sklep z  antykami i  walka

dobra ze złem.

Zachęcamy do czytania !

http://e-kolorowanka.pl/ 



„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.”

Cyprian Kamil Norwid

 

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy
zdrowia, szczęścia i spokoju,

ciepła rodzinnych spotkań przy wigilijnym stole.

By ten Nowy zbliżający się Rok 2020
przyniósł ze sobą

dużo pozytywnej energii,
spełnienie najskrytszych marzeń,

radość i uśmiech
towarzyszące każdego kolejnego dnia.

 

Dyrekcji Szkoły,
Gronu Pedagogicznemu,

Wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej W Bolszewie,
Uczniom oraz ich Rodzicom
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