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W BIELKÓWKU
ZIMA TRWA!

.

.

Uroczy zaułek przed szkołą

.

.

.

Zimowa sesja

.

Wszystkim marzyła się prawdziwa, śnieżna i mroźna zima. To nie
sen, możecie szaleć do woli na stoku i na lodowisku.
Zima na dobre zagościła w Bielkówku. Uczniowie naszej szkoły,
w ramach zajęć fotograficznych, postanowili uwiecznić
niepowtarzalne zimowe krajobrazy na zdjęciach. W tym celu
starali się pod okiem pana Michała Sadownika utrwalić piękno
natury, pamiętając o zachowaniu reguły trójpodziału. Uczniowie
podeszli do tego zadania z ogromnym zaangażowaniem, czego
efektem było wiele niezwykłych i kreatywnych ujęć. Bielkówko w
zimowej aurze nabrało jakiejś baśniowej magii, trochę jakbyśmy
wkroczyli do powieściowej Narnii. Czy macie podobne
skojarzenia?
Więcej o zajęciach z fotografii i grafiki na s.9

W NUMERZE:

1. Kalejdoskop wydarzeń szkolnych.
2. Nasze sukcesy.
3. Kalejdoskop
Ciekawostki szkolnych
z życia szkoły.
1.
wydarzeń.
4. Nasze
Projekt sukcesy.
"Cztery razy K"
2.
5. Ciekawostki
Projekt Erasmus
3.
z życia szkoły.
Ponadto
innych
4.
Projektwiele
"Cztery
razyinformacji.
K".
5. Projekt ERASMUS.
Ponadto wiele innych ciekawych informacji.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

Osoby, które mają pomysły, lubią pisać i
tworzyć coś nowego, mogą do nas
dołączyć w każdej chwili.
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DZIAŁO SIĘ!
KALEJDOSKOP SZKOLNYCH WYDARZEŃ
JESIENNĄ PORĄ...
15 listopada w naszej szkole odbył
się Konkurs Recytatorski dla klas
4-6 pod hasłem ,,Barwy jesieni w
językach europejskich''. Uczniowie
recytowali wiersze w języku
polskim, angielskim i kaszubskim.
Na sali gimnastycznej zapanował
jesienny nastrój. Na stołach paliły
się świece, można było
poczęstować się słodyczami i
wypić gorącą herbatę. Imprezie
towarzyszyła piękna scenografia w
kolorach jesieni: kosze z
kasztanami, dynie, astry, parasolki i
kalosze. W świat poezji wprowadził
nas nastrojowy utwór
,,Przebudzenie” zagrany na flecie
przez Klaudię Gołubowską z kl. VI.
Następnie prowadzący:
Tymon Frąś i Mateusz Łukiańczyk,
zapraszali kolejnych recytatorów na
scenę. Recytacjom towarzyszyły
występy artystyczne uczniów, np.
liryczny taniec z chustami
zaprezentowały uczennice z kl. IV.
Mogliśmy też usłyszeć Dalię
Pastuszkę grającą na pianinie
etiudę oraz utwór z filmu ,,Amelia”.
Prawdziwą ucztą muzyczną był
występ Marcina Dymeckiego, który
wszystkich zachwycił swoim
niepowtarzalnym głosem
operowym. Po długich obradach
jury wyróżniło następujące osoby: 3
miejsce -Julia Urbańska z kl.VI,2
miejsce -Krzyś Biernaś z kl.VI,
Kinga Balda z kl. VI i Klaudia
Gołubowska z kl.VI, 1 miejsce Lena Pastuszka z kl.IV, Julia
Leśniewska z kl. VI, Marta
Kamińska z kl. VI. Wyróżnieni
uczniowie zaprezentowali swoje
talenty podczas obchodów Dnia
Seniora
M.Szalewska, L.Pastuszka.

Występ Klaudii

.

Taniec Leny i Norberta

.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Z PIEŚNIĄ NA USTACH
10 listopada, z okazji Święta Niepodległości, przyjechali do nas muzyczni
goście, którzy wykonali kilka utworów patriotycznych na keyboardzie i
akordeonie. Przed koncertem została przedstawiona prezentacja
dotycząca historii Polski, a zwłaszcza drogi Polski do odzyskania
niepodległości, przygotowana przez panią Kamilę Kondratowską.
Przewodnią myślą tej prezentacji było podkreślenie, jak dużą wartość ma
wolność w naszym życiu i jak często na co dzień nie doceniamy, że
możemy żyć w wolnym kraju.W koncert muzyczny zaangażowała się też
każda klasa, która zaśpiewała wybraną pieśń patriotyczną przy
akompaniamencie naszych gości.Okazało się, że
w naszej szkole jest dużo dzieci uzdolnionych muzycznie. Wspólny śpiew
był przejawem naszego patriotyzmu i poczucia wspólnoty.

II klasa dzielnie śpiewa

L.W.
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NAUKOWE
MIKOŁAJKI

CZAS WRÓŻB I ZABAWY

W świecie eksperymentów

.

Badanie wody

.

6 grudnia na wszystkich uczniów
czekała mikołajkowa
niespodzianka. Było nią wyjście do
Centrum Hewelianum w Gdańsku
na warsztaty i wystawę
interaktywną. Odbyliśmy podróż
dookoła świata i obejrzeliśmy
z bliska ciekawe zjawiska
przyrodnicze i klimatyczne.
Najbardziej podobał nam się
sztuczny huragan. Na koniec
trochę chemii: badaliśmy wodę.
Było ciekawie!

23.11.2016 r. odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla klas 4-6. Podczas
dyskoteki uczniowie z Samorządu Szkolnego mieli przydzielone różne
zadania: za muzykę odpowiedzialny był Nikodem Redmann, Gniewosz
Glaza i Bartosz Formela, za wróżby Tymon Frąś i Weronika Babkiewicz.
Wróżby dostarczyły nam sporych emocji i zabawy. Oczywiście każdy
traktował je z przymrużeniem oka. Pierwsza z nich polegała na tym, że
brało się szpilkę i wbijało w specjalne serce z imionami chłopców lub
dziewczyn. Te serca wróżyły imiona przyszłych żon lub mężów. Podczas
kolejnej wróżby pani Martyna Pilas obierała skórkę od jabłka i dawała
dzieciom, po czym dzieci rzucały nią prawą ręką za lewe ramię. Jeżeli
skórka od jabłka nie rozpadła się, to nie będzie się miało dzieci. Natomiast
dzieci będzie się miało tyle, na ile kawałków się rozpadała. Na koniec
wróżenia Tymon wraz z Weroniką wlewali wosk do wrzątku, następnie
dzieci wlewały ten wosk przez klucz do zimnej wody. Gdy wosk wysechł,
dzieci ze swoimi figurkami podchodziły do pani Martyny, która czytała, co
dany kształt oznacza. Na dyskotece była także zabawa w „krzesełka”. Na
początku rozstawiono krzesła w kółko, a następnie włączono muzykę.
Osoby, które zostały wybrane tańczyły w rytm muzyki
i chodziły dookoła krzeseł aż do odpadnięcia ostatniego uczestnika. Dużą
atrakcją była pizza, każdy mógł się nią najeść do woli. Impreza skończyła
się o godz. 19:00. Było fantastycznie!
M.Kamińska, K.Gołubowska

Sercowe rozterki

.

Krzesełkowe szaleństwo

.
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MAGIA ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA
Tuż przed świętami, jak co roku, odbyły się w naszej
szkole Jasełka. W wydarzeniu tym mogą uczestniczyć
wszyscy mieszkańcy Bielkówka,
a także sympatycy szkoły. Tegoroczne przedstawienie
zostało przygotowane przez uczniów klas III. Nie były
to tradycyjne Jasełka, nie występowali pasterze i
królowie. Akcja rozgrywała się w świecie
współczesnym: na dyskotece, na dworcu, w hotelu, na
boisku. Jednak myślą przewodnią było pojednanie, na
koniec wszyscy bohaterowie pojawili się w stajence
przy żłóbku narodzonego Jezusa. Po występie
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą
szopkę. Wszystkie szopki były pięknie wykonane, ale
można było oddać tylko jeden głos, więc wybór był
trudny. I miejsce zajęła Milena Pilas z kl. II, II miejsce
Nikodem Kostuch, III miejsce zajęła Martyna
Cieślakowska. Całą imprezę uświetnił swoją
obecnością pan Leszek Grombala - wójt gminy
Kolbudy, pan Grzegorz Goliński - wicewójt, radny
naszej gminy - pan Krzysztof Suchocki oraz sołtys
Bielkówka - pan Kazimierz Adamski. Spotkanie
wprowadziło wszystkich w świąteczny, magiczny
nastrój.

Wędrówka Maryi z Józefem

.

I miejsce w konkursie

.

L. Bartczak, G.Glaza

22 grudnia w szkole mieliśmy klasowe wigilie, wszyscy składali sobie
życzenia, w końcu jesteśmy taką szkolną rodziną. Klasa V nawet
przygotowała dla rodziców Jasełka.
Poniżej gorąca relacja z wigilii w klasie VI. Rano, aby poczuć klimat świąt
cała klasa obejrzała film pt.: „Grinch”. Na trzeciej lekcji odbył się uroczysty
apel, podczas którego zaśpiewaliśmy wspólnie kolędy. Kiedy film się
skończył, przeszliśmy do świetlicy, aby rozpocząć przygotowania do
naszej wigilii. Uczniowie musieli ubrać choinkę, rozstawić stoły i je nakryć.
Gdy już wszystko było gotowe, podzieliliśmy się opłatkiem. Czas umilały
pastorałki świąteczne. Po złożeniu życzeń Julia Płotka i Basia Kościelska
rozdawały prezenty. Przed wigilią każdy losował karteczkę z imieniem
osoby z klasy i miał przygotować dla niej drobny prezent. Większość osób
była zadowolona z upominków. Głównie były to słodycze, oprawki do
telefonu, ramki i drobne gadżety. Na koniec Marcin Dymecki zaśpiewał
kolędę pt. „Bóg się rodzi”. Był to ostatni dzień szkoły. W świątecznych
nastrojach wróciliśmy do domów.
K. Gołubowska, Z.Szymichowska
Nasza geometryczna choinka .

www.dziennikbaltycki.pl
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SPOTKANIE
NA OLIMPIE

Piękne boginie

Olimp się zapełnia

.

.

CZWARTKI
DLA ŁASUCHA

Klasa V na języku polskim
omawiała mity greckie. Uczniowie
co roku przygotowują projekt
poświęcony tematyce
mitologicznej, dzięki temu utrwalają
i poszerzają wiedzę z tego zakresu,
a przy okazji dobrze się bawią.
Jedno z zadań polega na
przygotowaniu przebrania
wylosowanego bóstwa i
przedstawieniu jego historii. Drugim
zadaniem jest prezentacja
multimedialna na temat wybranego
mitu, który nie był omawiany na
lekcjach. Uczniowie wykazali się
dużym zaangażowaniem i inwencją
twórczą podczas przygotowania
projektu. Na Olimpie tradycyjnie
królował Zeus (Arek Kryger), który
wzywał kolejnych bogów do siebie.
Niektóre prezentacje były naprawdę
imponujące. Olimpijscy bogowie
odwiedzili też uczniów klasy IV,
którzy już za rok zmierzą się z
podobnym zadaniem.
Lena Leszczyńska

Panie z Rady Rodziców podjęły
świetną inicjatywę, mającą na celu
zbiórkę pieniędzy na potrzeby
naszej szkoły. Zorganizowały w
szkole cykliczną sprzedaż
samodzielnie przygotowanych
słodkich smakołyków, tzw. „Słodkie
czwartki”. W tym dniu podczas
wszystkich przerw uczniowie i
nauczyciele mogą zakupić słodką
przekąskę, a tym samym dorzucić
grosik na cele uczniowskie.
Stoisko z domowymi wypiekami
cieszy się ogromnym
zainteresowaniem, a przysmaki
znikają w ekspresowym tempie.
Z niecierpliwością czekamy na
kolejne „Słodkie czwartki”.
Już ustawia się kolejka

.

.

.

Zeus

.

Szkolne pyszności

.

.

.
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NASZE SUKCESY

BEZPIECZNIE
W DRODZE DO SZKOŁY
W grudniu uczniowie klas młodszych i klasy IV
uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych w
szkole w Kolbudach. Były to zajęcia z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich hasłem
przewodnim było: „BEZPIECZNA DROGA DO
SZKOŁY”, a brali w nich aktywny udział także
funkcjonariusze Policji Komisariatu w Kolbudach
i Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim
oraz policyjna maskotka słoń POPO.
W tym dniu hala sportowa zamieniła się w miasteczko
ruchu drogowego wyposażone w sygnalizatory
świetlne, przejazd kolejowy z zaporami, przejście dla
pieszych z sygnalizacją oraz znaki drogowe. Podczas
warsztatów prowadzący przypomnieli dzieciom, jak
ważne jest noszenie elementów odblaskowych i
rozdawali odblaski wszystkim uczestnikom spotkania.
W tym dniu zostały również wręczone dyplomy
i nagrody laureatom XII edycji gminnego konkursu
BĄDŹ WIDOCZNY NA DRODZE. Nasze dziewczyny
bezapelacyjnie zgarnęły trofea w kategorii klas IV-VI.
Klaudia Gołubowska z kl. VI zajęła I miejsce,
a Lena Bartczak z kl.IV zajęła II miejsce.
Serdecznie gratulujemy!

Nagrodzeni w konkursie

.

Nasze laureatki

A.Z.

MIŁOŚNICY PIĘKNEGO
CZYTANIA
W grudniu obył się Konkurs Pięknego Czytania dla klas
I-VI, który spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem wśród uczniów. Z tym trudnym
zadaniem, jakim jest piękne, wyraziste czytanie,
zmierzyło się aż 53 uczestników. Uczniowie,
po krótkim zapoznaniu się ze wskazanym fragmentem
książki, musieli odczytać go na głos najpiękniej jak
potrafią. Jury oceniało płynność, dykcję, wyrazistość,
właściwą artykulację, intonację
i ogólny wyraz artystyczny.
Komisja miała trudne zadanie, ostatecznie wyłoniła
6 osób, które będą reprezentować naszą szkołę
w konkursie czytelniczym organizowanym przez
Bibliotekę Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim,
w dniach 14 – 16. 02. 2017 r. Pierwsze miejsca
zdobyli: Basia Bełza (kl.I), Jan Michalski (kl.II),
Nikola Detlaf (kl.III), Wiktoria Borowska (kl.IV),
Karolina Skowronowska (kl.V) i Klaudia Gołubowska
(kl.VI).
Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejny etap.

www.dziennikbaltycki.pl
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NAJLEPSI
MATEMATYCY

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
PROJEKT "Cztery razy K"

W pierwszym semestrze uczniowie klas 4-6 brali
udział w czterech konkursach ogólnopolskich,
z których na razie dwa zostały ocenione: Multitest
i Olimpus sesja jesienna. Najwyższe wyniki
dotychczas uzyskali: kl. IV – Lena Pastuszka
23 miejsce na 1336 uczestników: Multitest,
18 miejsce na 1812 uczestników: Olimpus,
Lena Bartczak 27 miejsce: Multitest,
kl.V – Tomas Marciszewski 25 miejsce na 1197:
Multitest, kl.VI – Gniewosz Glaza 25 miejsce na 1119
uczestników: Multitest, 21 miejsce na 1604
uczestników: Olimpus.
Czekamy na kolejne sukcesy!

Oni uwielbiają liczyć

L.W.

Uczniowie na projektowych zajęciach z matematyki
starają się poznać praktyczne zastosowanie tej nauki
w codziennym życiu. Wykonali już między innymi
techniką origami piękne bombki na choinkę.Warunek
był następujący: każda bombka musi być określoną
bryłą. Świąteczna choinka prezentowała się bardzo
oryginalnie, a przy okazji uczniowie utrwalili wiedzę
matematyczną. Podczas zajęć uczestnicy rozwiązują
też krzyżówki, zagadki matematyczne. Pani Ewa
Łaszczuk-Izdebska, która prowadzi te zajęcia, już nam
zdradziła, że na Wielkanoc uczniowie też będą
wykonywać matematyczne ozdoby. Na razie nie chce
ujawniać szczegółów. Zajęcia z matematyki dla kl. IVVI odbywają się w poniedziałek w godz. 14:35-16:05.
Uczęszcza na nie około 10 pasjonatów (i nie tylko)
królowej nauk.
L. Bartczak,W.Gwizdała

W naszej szkole realizowany jest projekt "Cztery razy
K-Kompetencje Kluczowe Kluczem do Kariery uczniów
ze szkół z terenu Gminy Kolbudy", który jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W
ramach projektu 140 uczniów klas 1-6 może wziąć
udział w dodatkowych zajęciach, takich jak:
Interaktywne warsztaty z języka angielskiego,
Badawcze warsztaty przyrodnicze, Zajęcia z
kreatywnej matematyki, Zajęcia z fotografii, filmowania
i grafiki komputerowej, Warsztaty informatyczne z
kodowania, Warsztaty informatyczne z elementami
robotyki.
L.Bartczak, W.Gwizdała

Geometryczna bombka

.

Nasze bryły

.
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PROJEKT "Cztery razy K"
NIEZWYKŁE ZAJĘCIA
EKSPERYMENTUJEMY
Z PRZYRODĄ

ANGIELSKI NIE MUSI
BYĆ TRUDNY
Na dodatkowych zajęciach z języka angielskiego
poznajemy ten język w formie zabawy: gramy na
komputerach lub tabletach w Squla i Duolingo. Te gry
to nauka i zabawa w jednym. Poznaliśmy już dużo
nowych słów, z takich dziedzin jak: przedmioty
szkolne, zwierzęta, godziny, święta, kalendarz,
sprzątanie, ubrania, jedzenie czy rodzina. Zajęcia
prowadzi pani Martyna Pilas i pani Justyna Dolna.
Odbywają się one w poniedziałki, środy i czwartki dla
klas I-VI. Dzięki zajęciom w miły sposób poznajemy
tajniki języka angielskiego. Taka nauka to prawdziwa
przyjemność.
L.Pastuszka, M. Szalewska

Robimy doświadczenia

M.P.

Badawcze zajęcia przyrodnicze odbywają się
w poniedziałki w godz. 13.40 – 15.20. Prowadzi je pani
Alicja Zachara. Podczas zajęć pani omawia różne
doświadczenia przyrodnicze, przygotowujemy też
sami doświadczenia, np. farbowanie wody. Oglądamy
filmy, np. ,,Było sobie życie" lub rozmawiamy o
różnych znanych osobach, naukowcach, odkrywcach,
takich jak Maria Skłodowska-Curie. Bawimy się też w
budowanie obwodów elektrycznych oraz zajmujemy
się funkcjami i właściwościami magnesów, poznajemy
nazwy magnesów, takie jak: podkowa, sztabka lub igła
magnetyczna. Zajęcia pozwalają nam na dużą
kreatywność, w ich trakcie czujemy się trochę takimi
młodymi naukowcami.
L. Bartczak, W. Gwizdała

Angielski jest prosty...

.

.

.
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FOTOGRAFIA, FILM
I GRAFIKA

Z ROBOTYKĄ NA TY

Zajęcia z fotografii, filmowania i grafiki odbywają się w
soboty w dwóch grupach: uczniowie kl. I-III
i uczniowie kl. IV-VI, prowadzi je pan Michał Sadownik
z firmy EduFun. Podczas zajęć robimy różne zdjęcia,
uczymy się zakładać stronę internetową i edytować
zdjęcia w różnych programach graficznych. W lutym
dostaniemy swoje aparaty fotograficzne.
Fotografujemy ciekawe rzeczy znajdujące się w
szkole, w cieplejsze dni wychodzimy też w plener.
Efekty naszych działań można oglądać na założonej
przez uczniów stronie internetowej: www.fotobielkowko.pl Umieszczamy tam zdjęcia i aktualne
informacje. Zajęcia są ciekawe, sprawiają, że fotografia
staje się prawdziwą pasją. Pan Michał Sadownik
wyraził chęć współpracy z naszą gazetką szkolną, z
czego bardzo się cieszymy. M.Kamińska
To jest naprawdę ciekawe

.

PRZYGODA
Z PROGRAMOWANIEM

Pozować też trzeba umieć

.

Jak zrobić super fotkę?

.

Zajęcia z programowania odbywają się w czwartki dla
klas IV-VI, a we wtorki dla klas I-III. Prowadzi je pani
Renata Teterycz. Uczymy się programować np.:
Scrach 2, Kodu Game Lab, Baltie 3. Zajęcia są bardzo
interesujące i z pewnością nabyte umiejętności
przydadzą się nam w przyszłości.
G.Glaza

Być może przyszli programiści

.
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EDUKACJA POZA GRANICAMI KRAJU
PROJEKT ERASMUS
Podczas ferii zimowych, kiedy uczniowie odpoczywali
od zajęć szkolnych, niektórzy nauczyciele pilnie się
uczyli. W ramach projektu ERASMUS+ pani Karolina
Nagórska (n-l wspomagający w kl.II) i pani Małgosia
Klimek (n-l religii) uczestniczyły w kursie
metodycznym w Atenach. Szkolenie odbywało się w
języku angielskim i brali w nim udział również
nauczyciele z Włoch i Macedonii. Nasze panie miały
zajęcia dotyczące przedsiębiorczości i komunikacji
między ludźmi, uczyły się też, jak rozwiązywać
problemy. Na zakończenie kursu otrzymały
certyfikaty. Mamy nadzieję, że na lekcjach podzielą się
z nami swoją wiedzą oraz opowiedzą o wspaniałej
kulturze Grecji. Bezpośrednio po zakończeniu ferii do
Aten pojechali się szkolić kolejni nauczyciele: pani
Małgosia Pawelec (psycholog) i pani Dorota
Maciejewska (logopeda). Panie miały bardzo ciekawe
zajęcia dotyczące kreatywności. Również przywiozły
certyfikaty. Następne zagraniczne szkolenia naszych
nauczycieli dopiero w wakacje – czekamy na gorące
relacje!

Pani Gosia otrzymuje certyfikat

Piękny Akropol

.

Dzieło naszych Pań

.

Prawda, że śliczne?

.

.
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Kreatywne zajęcia
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