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Wydanie specjalne 

 

Serdecznie witamy w specjalnym  wydaniu naszej szkolnej gazetki!  



Str. 2 Echo Szkoły 

 

Od grudnia 2017 roku do końca lutego 2018 roku  dzieci z klasy I A w ramach zajęć pozalekcyjnych realizowały projekt:  

Jest to ogólnopolski projekt realizowany ze środków unijnych, jest on wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Orange oraz Stowarzyszenia Mi-

strzowie Kodowania.  

Ma on na celu wyposażenie dzieci z klas 1-3 w podstawowe umiejętności programowania, ma też nauczyć rozwiązywania problemów i 

kreatywności, myślenia koncepcyjnego oraz pracy w zespole.  

Dzieci z klasy I A z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach z programowania.                                                        

Na początku ich przygody z programowaniem były zabawy offlinowe, czyli takie bez użycia komputera czy tabletu.                                         

Dzieci z przyjemnością grały, bawiły się, a także uczyły się na macie edukacyjnej. 

Zabawy z matą i na macie 

 Słowa uczą, 
przykłady 

pociągają. 

 (łacińskie)  



Wydanie specjalne Str. 3 

Uczniowie układali  też wieże z kolorowych kubeczków według 

podanego kodu. 

Dzieci bardzo polubiły też zakodowane obrazki. Z ochotą zamalowywały na kratownicy kwadraciki z kodem i                                            

z niecierpliwością oczekiwały na końcowy efekt swojej pracy, czyli odkodowanie obrazka. 

 Słowa uczą, 
przykłady 

pociągają. 

 (łacińskie)  



Str. 4 Echo Szkoły 

Po takim wstępie , wykorzystując już tablety i komputery uczestniczyły w  programowaniu wizualnym z aplikacjami Scratch Junior, 

Scratch, Kodable, Bit by Bit i Lighbot. 

Jednak najwięcej radości sprawiły dzieciom zabawy z robotami Dash i Dot.  

 Słowa uczą, 
przykłady 

pociągają. 

 (łacińskie)  



Wydanie specjalne 

Dzieci bawiły się także z zestawem Makey-Makey, dzieki któremu mogły m.in. zagrać na puszkach po napojach oraz na owocach i 

warzywach. 

Str. 5 

 

Zajęcia pozalekcyjne „ Zaprogramuj przyszłość” w klasie I a dobiegły końca, ale przygoda pierwszaków z programowaniem 

dopiero się rozpoczęła. Zajęcia z robotami, tabletami itp. będą sukcesywnie włączane w realizację treści programowych nie tylko z 

zakresu informatyki, ale także pozostałych edukacji. 

Bo przecież programowanie to inwestycja w przyszłość, uczy ono nie tylko, jak mądrze korzystać z technologii cyfrowej,  ale rów-

nież jak przewidywać i planować, jak zrozumieć świat i zachodzące w nim procesy. 

                                                Wychowawca klasy I a  

                                                      Marzena Pieloch 



NASZA PRZYGODA Z PROGRAMOWANIEM  

Trzy lata temu pani Agnieszka Kucisz zgłosiła nas do ogólnopolskiego programu Mistrzowie Kodowania i od tej 

chwili rozpoczęła się nasza wspaniała przygoda z kodowaniem.  

Mata edukacyjna, tablety, roboty czy też inne tego typu urządzenia są w naszej klasie na porządku dziennym. 

To dzięki nim możemy uczyć się w innowacyjny sposób, kształtując kreatywność, logiczne myślenie, współdziała-

nie w grupie oraz samodzielność w dochodzeniu do wniosków.  

Obserwując poczynania innych uczniów z całej Polski, wiemy, że rozpoczęliśmy wspaniałą przygodę, a przed nami 

ogrom wyzwań i interesujących zadań. 

Uczniowie klasy 3a 
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 Słowa uczą, 
przykłady 

pociągają. 

 (łacińskie)  



Wydanie specjalne 

ŻYWA LEKCJA HISTORII - RYCERSTWO 

   Nasza wychowawczyni pani Wiola Lenkiewicz  organizuje cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi, które są organizowane  dla klas III i IV. 

W grudniu uczestniczyliśmy w warsztatach z ratownikiem medycznym i strażakami, natomiast 27 lutego byliśmy świadkami „ŻYWEJ 

LEKCJI HISTORII – RYCERSTWO”. Pasjonaci rycerstwa, panowie :  Sylwester Krajewski i Łukasz Kulągowski  w ciekawy  sposób 

przedstawili  uzbrojenie i strój rycerski. Przystępnie i humorystycznie  opowiedzieli o zwyczajach rycerskich, a także zaprezentowali 

fragment walki. Najbardziej podobał nam się moment, kiedy mogliśmy z bliska obejrzeć broń i uzbrojenie.   

Przed nami kolejne spotkanie z ciekawymi ludźmi w kwietniu, tematyka zajęć jest  niespodzianką. 

                                                                                                                                      Uczniowie klasy III B 

Str. 7 
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DZIEŃ HISZPAŃSKI W KLASIE III B 

20 lutego 2018 r. dzieci poprzebierane w stroje z gorącego kraju wyruszyły na wyprawę po Hiszpanii. Poznały położenie geograficzne tego kraju, 

flagę, stolicę, dowiedziały się o panującej rodzinie królewskiej. Gorący klimat tego kraju nie tylko wiąże się z pogodą, ale i gorącym flamenco. 

Dzieci zatańczyły flamenco, a także Macarenę. 

Kolejnym zadaniem było odgadnięcie zagadki o ZORRO, uczniowie nauczyli się też pląsu „Zorro”. Zostało zorganizowane święto „La Tomatina”, czyli 

obrzucanie się dojrzałymi pomidorami. Do tej zabawy zostały wykorzystane małe czerwone kulki z papieru i chusta Klanzy. Dzieci dowiedziały się, 

że klimat, jaki panuje w Hiszpanii w godzinach popołudniowych zmusza ludzi do odpoczynku – sjesty. Zamyka się wtedy sklepy, biura. Otwiera się je 

dopiero późnym popołudniem. Po pracy ludzie często nie wracają do domów, spotykają się z przyjaciółmi i dopiero późno w nocy, kiedy się ochłodzi, 

siadają do wieczornego posiłku. Wszyscy odczuli gorący klimat Hiszpanii i mogli posmakować owoców cytrusowych. Szczególnie posmakowały 

dzieciom granaty. To był niezapomniany dzień. 

                                                                         Wychowawca klasy III B   Wioleta Lenkiewicz 

 

Jest tylko jeden 
sposób nauki. 
Poprzez 

działanie.” 

- Paulo Coelho 

  



Wydanie specjalne 

 
Dnia 22.02 na całym świecie skauci obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. W tym szczególnym dniu skauci przesyłając życzenia 

myślą o sobie wzajemnie, dziękują za przyjaźń i wspólną służbę. Właśnie w tych dniach 23-25.02.2018r w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Piszu  spotkaliśmy się wszyscy z ZHP Hufca Pisz im. Janusza Korczaka na uroczystych zbiórkach, 

usiedliśmy w kręgu i poczuliśmy radość płynącą z bycia razem, zadowolenie z tego, że możemy porozmawiać, widzieć czyjeś 

emocje i uśmiech. To był niezwykły i pełen magii Rajd  o którym każdy z nas będzie długo pamiętał!!!                                             

Czuwaj!!!                                                                                                                                                                               

Druhna Łazarczyk Agnieszka z drużyną z kl.3c                                                                                                                           

Druhna Szczęsna Lucyna z drużyną z kl.4a                                                                                                                                

Druhna Chilińska Maryla z drużyną z kl.4b                                                                                                                            

Druhna Raszczyk Iwona z drużyną z kl.5b 
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Powiedz mi, 
to zapomnę. Naucz 
mnie, to może 
zapamiętam. 
Zaangażuj mnie, to 

się nauczę.” 

- Benjamin Franklin 

  

Dzień Niemiecki  

W dniu 02.03.2018r uczniowie klasy 3c wraz z wychowawczynią p.Łazarczyk Agnieszką  realizowali w sposób twór-

czy i kreatywny realizację projektu plastycznego „Miasto Marzeń”. Każdy uczeń wykonał piękną i niepowtarzalną 

pracę. Dzieci chętnie współpracowały i wspierały się pomysłami. 



Wydanie specjalne Str. 11 

 
Podajemy ciekawy wzór na oryginalny bukiet. Powodzenia i cierpliwości w pra-

cach nad własnoręcznym dziełem. 

A może coś wspólnie wykonamy… 



 

Kącik 

Rozrywki 

Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się obrazki.  

 


