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Jak zachować się w bibliotece, przy stole czy na
przyjęciu? Na te pytania drugoklasiści szukali
odpowiedzi w bibliotece szkolnej. Pani Krysia
Szłapa zaprezentowała im kilka książek, których
bohaterowie niekonieczne zachowywali się
kulturalnie. Poznali między innymi Kubę i Bubę,
którzy nie potrafili zachować się przy stole. Kasię,
która nie mogła zaakceptować pojawienia się
w rodzinie młodszej siostry. Na zakończenie lekcji
uczniowie wypożyczyli lekturę pt. „Karolcia”.

KULTURALNI

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

W czerwcu drugoklasiści wylądowali na planecie Parasol. Dowiedzieli się jak bezpiecznie
przechowywać pieniądze i jak racjonalnie je wydawać. Wiedzą jak rozważnie dokonywać
wakacyjnych zakupów i co zrobić z dużą ilością gotówki na koloniach. Potrafią bezpiecznie
spędzić wakacyjny czas w domu, na wsi, nad morzem i w górach. Z Grosikiem spotkają się
jeszcze w trzeciej klasie.



DZIEŃ DZIECKA
Na szkolnym Dniu Dziecka było wiele atrakcji. Jedną
z nich były zdjęcia w fotobudce. Częstowano
kiełbaskami, lodami i watą cukrową. Malowano też
twarze dzieci kredkami. Odbył się pokaz strażaków.
Był to wesoło spędzony dzień. Filip Stachura

W środę w szkole odbył się Dzień Dziecka. Nie było
lekcji, tylko piknik przed szkolą. Jedliśmy kiełbaski
z grilla, lody i watę cukrową. Oglądaliśmy wóz
strażacki i malowaliśmy twarze. Dzień był udany.

Bianka Gawidziel
W szkole obchodziliśmy Dzień Dziecka. Najpierw z klasą
w grupach robiliśmy zdjęcia. Potem poszliśmy na kiełbaski
z grilla. Była jeszcze wata cukrowa i lody. Byliśmy na pokazie
straży pożarnej i oglądaliśmy sprzęt strażaków. Na koniec
strażak polał nas wodą z gaśnicy. Alicja Winiarska

Byłem na Dniu Dziecka.
Robiłem zdjęcia z kolegami
w fotobudce. Na boisku
graliśmy w piłkę nożną.
Jedliśmy kiełbaski, lody
i watę cukrową. Na koniec
straż polewała dzieci wodą.

Mikołaj Brzozowski

W Dzień Dziecka nie było zajęć lekcyjnych. Uczniowie
i nauczyciele spędzili aktywnie czas na świeżym
powietrzu. Były różne gry i zabawy. Jadłem
śmietankowe lody i watę cukrową. Razem z kolegami
z klasy robiliśmy zdjęcia w fotobudce. Najpierw
byłem przebrany za Halka, a potem za nurka. Było
dużo śmiechu i dobrej zabawy. Bardzo miło spędziłem
ten czas z kolegami i koleżankami z klasy.

Szymon Budzyński

W środę w szkole była impreza – Dzień Dziecka. Było
spotkanie ze strażakami. Położyłem się na noszach,
a dzieci mnie zapinały. Z całą klasą byliśmy na lodach.
Z chłopakami graliśmy w piłkę nożną. Starsze
dziewczyny malowały nam buzie. Impreza była udana.

Szymon Orzeł



Byłem na szkolnym pikniku z okazji Dnia Dziecka.
Najpierw poszliśmy do fotobudki, gdzie robiliśmy
zdjęcia. Później przyjechał wóz strażacki i strażacy
pokazywali sprzęt, który jest w środku. Jedliśmy lody.
Chłopcy z klasy poszli na boisko grać w piłkę nożną.
Moja drużyna to: ja, Szymon, Wojtek i Mikołaj.
Przeciwnikami byli: Szymon, Wojtek, Nikodem
i Bartek. Ten mecz wygrała moja drużyna 3:0. Na
koniec zjedliśmy watę cukrową. To była bardzo wesoła
impreza. Benedykt Trąbka

30 maja był szkolny Dzień Dziecka. Cała impreza odbyła się za szkołą obok boiska. Najpierw
poszliśmy do fotobudki robić zdjęcia. Zjedliśmy kiełbaski i poszliśmy do strażaków. Dziewczyny
malowały nam buzie. Ja byłam kotem. Jedliśmy lody i watę. Bardzo podobał mi się ten Dzień
Dziecka. Sara Kowalik

W szkole odbył się Dzień Dziecka dla
wszystkich uczniów. Były lody, wata
cukrowa, klasowy mecz piłki nożnej.
Zrobiliśmy sobie zdjęcia z panią. Podobał
mi się motor, którym można jeździć na
zawodach żużlowych. Ksawery Baran

W szkole był Dzień Dziecka z różnymi
atrakcjami. Było malowanie twarzy.
Żużlowiec pokazywał swój motor.
Z kolegami z klasy graliśmy w piłkę nożną.
Strażacy pokazywali wóz i sprzęt strażacki.

Bartosz Rachwał



Edukacja stomatologiczna
W czerwcu drugoklasiści wzięli udział w programie
„Niesamowity świat higieny jamy ustnej”. Poznali kapitana
Mega Czyściocha, który pokazał sposób szczotkowania oraz
czyszczenia zębów nicią dentystyczną. Kapitan wyjaśnił
dlaczego zęby i dziąsła są ważne. Uczniowie wykonali
z kartonu model szczęki. Wiedzą co należy jeść, aby nie było
próchnicy. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymali dyplomy.

Wizyta w szkolnym gabinecie stomatologicznym

Byłem z klasą u pani dentystki. Najpierw
usiadłem na fotelu i pani pokazywała dzieciom
moje zęby. Później posmarowała urządzenie
pastą jabłkową i szorowała mi zęby. Wraz
z kolegami robiliśmy operację sztucznej szczeki.
Na koniec pani dentystka pokazywała jak się
myje zęby szczoteczką i czyści niedostępne
miejsca nicią dentystyczną. To była najfajniejsza
wizyta w moim życiu.

Benedykt Trąbka

Podczas wizyty u dentysty zobaczyłem jakich przyrządów używa się do leczenia zębów.
Czyściliśmy zęby nicią dentystyczną. Pani dentystka pokazywała jak prawidłowo szczotkować
zęby. Siadaliśmy na fotel dentystyczny. Dowiedziałem się jak dbać o zęby. Filip Stachura

Odwiedziliśmy gabinet stomatologiczny.
Dowiedziałem się jak prawidłowo dbać o zęby.
Każdy mógł usiąść na fotelu dentystycznym.
Jeden z kolegów miał przegląd zębów. Podczas
spotkania poznałem budowę szczęki oraz
zębów. Było to bardzo ciekawe spotkanie.

Szymon Budzyński

Pani dentystka opowiadała nam o zębach. Jedną
osobę wybrała na ochotnika, żeby pokazać jak
wygląda przegląd zębów. Pokazywała jak
poprawnie myć zęby szczoteczką i czyścić nicią
dentystyczną. Dała nam sprzęty, których używa
do zabiegów. Najbardziej podobały mi się
szczypce. Marcel Piech



Programowanie
Od marca do czerwca drugoklasiści uczęszczali na dodatkowe zajęcia komputerowe pod nazwą
„Zajęcia programowania w środowisku SCRATCH”. Zajęcia pozalekcyjne odbywały się w formie
warsztatów dwa razy w tygodniu. Było kodowanie obrazów, gra pt. „Statki”, kodowanie instrukcji
dla robota, zabawa w programowanie czy pierwsze kroki w programie Scratch. Uczniowie zdobyli
umiejętności rysowania prostych figur oraz projektowania prostych gier w Scratchu.
Uczestnikami warsztatów byli: Mikołaj Brzozowski, Szymon Ewert, Wojciech Ewert, Sara kowalik,
Miłosz Łysiak, Marcel Piech, Bartosz Rachwał, Benedykt Trąbka. Uczniowie byli także na zajęciach
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na zakończenie uczestnicy programu otrzymali dyplomy.

DRUGOKLASIŚCI NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM



Drugoklasiści zaprosili do szkoły swoich rodziców. Z okazji Dnia Mamy i Taty przygotowali
klasową akademię. Zaprezentowali wiersze, wesołe piosenki i melodie wygrane na
dzwonkach. Po przedstawieniu artystycznym uczniowie wręczyli rodzicom przygotowane
przez siebie kolorowe laurki i złożyli życzenia. Rodzice nie kryli wzruszenia.

Dzień Mamy i Taty
,



Program nauki pływania
Od marca do czerwca drugoklasiści uczyli się pływać
pod okiem ratowników. Co tydzień jeździli na basen
do szkoły w Lubartowie.
Uczestnicy: Szymon Budzyński, Nikodem Domownik,
Bianka Gawidziel, Sara Kowalik, Szymon Orzeł,
Bartosz Maciejewski, Benedykt Trąbka, Kacper
Przepiórka.

Konkurs plastyczny „Laurka dla biblioteki”

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
obchodzi 70 lecie działalności. Drugoklasiści wzięli
udział w konkursie plastycznym organizowanym przez
bibliotekę. Wykonali laurki z ułożonymi w domu
życzeniami. Oto zgłoszone prace plastyczne.

Materiały zebrała i opracowała: Grażyna Michalska - wychowawczyni klasy II

W czasie wakacji pamiętajcie                                    

o bezpieczeństwie!
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