W obu konkursach bardzo licznie wzięli udział
uczniowie wszystkich najmłodszych klas, którzy
grupowo oraz indywidualnie przygotowali piękne
plakaty
przedstawiające
swoich
pluszowych
przyjaciół.

Kwesta bożonarodzeniowa

Jest taki dzień...

16 grudnia, jak co roku, w naszej szkole odbyła się
kwesta bożonarodzeniowa na rzecz pacjentów z
Ośrodka Hospicjum Domowe mieszczącego się przy
ul. Tykocińskiej. Na tę okazję uczniowie
uczęszczający do świetlicy, a także wychowankowie
poszczególnych klas przygotowali piękne ozdoby
świąteczne, w wykonanie których włożyli wiele
wysiłku i serca. Efekt był naprawdę imponujący, na
stołach przygotowanych na kwestę stanęły piękne
choinki, aniołki, świeczniki, bombki, kartki
świąteczne i wiele innych ozdób zrobionych z
w y k o r z y s t a n ie m
najróżniejszych
technik
p la s t y c z n y c h .

Nie tylko za sprawą kwesty, lecz także dzięki
pięknym dekoracjom bożonarodzeniowym, jakie
pojawiły się w naszej szkole, mogliśmy poczuć
atmosferę zbliżających się Świąt.

Hej kolęda, kolęda!

Życzymy naszym najmłodszym uczniom, aby lata
spędzone w naszej szkole były dla nich piękne,
radosne oraz wypełnione owocną pracą.

Dzień Pluszowego Misia
25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza
zabawka, przyjaciel wszystkich dzieci – pluszowy
miś, który był ulubioną zabawką wielu dzieci
żyjących przeszło sto lat temu. A jak jest dzisiaj?
Odpowiedź na to pytanie otrzymaliśmy 25
listopada 2014 r., kiedy to niemalże wszyscy
uczniowie klas 0–3 przynieśli do szkoły swoich
pluszowych przyjaciół.

Tego dnia odbyła się także w naszej szkole
uroczystość przygotowana przez wychowawczynie
świetlicy. Hasło przewodnie tej uroczystości
brzmiało: "Czy to jutro, czy to dziś wszystkim jest
potrzebny miś", a została ona przeprowadzona na
sportowo. W jej trakcie przedstawiono historię
pluszowego misia, a także odbyło się wiele
konkurencji sportowych, w których rywalizowali
Wychowawczynie świetlicy przeprowadziły z tej uczniowie klas 0–3.
okazji 2 konkursy plastyczne dla uczniów klas 0–3:
"Mój ulubiony miś" – konkurs indywidualny oraz Następnie rozdano dyplomy za zajęcie I, II i III
"Miś – sportowiec na medal" – konkurs miejsca w konkursach plastycznych, wiele dzieci
zostało wyróżnionych za olbrzymi wkład w
międzyklasowy.
przygotowanie pięknych prac.
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Opłaciło się... Kwesta cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem, a z datków przekazanych przez
uczniów oraz rodziców uzbierała się całkiem duża
kwota pieniędzy, która została przekazana na rzecz
H o s p ic ju m .

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 110 zostali
wprowadzeni w magiczną atmosferę oczekiwania na
narodziny Stwórcy także dzięki Jasełkom
przygotowanym przez uczniów klasy V c, którzy w
pięknych przebraniach, we wspaniałej scenerii
przekazali swoim kolegom i koleżankom historię
Marii i Józefa. Zrobili to jednak w wyjątkowy, bo
bardzo współczesny sposób, co spotkało się z
niezwykle entuzjastycznym przyjęciem przez dzieci i
młodzież z naszej szkoły.

Scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka,
pasterzy, mędrców przeplatane były kolędami i
W s z y s t k im ,
k tó rzy
zaangażowali
s ię
w pastorałkami przygotowanymi przez chór szkolny
przygotowanie tej pięknej akcji, serdecznie pod kierownictwem Pani Małgorzaty Pietrzak.
dziękujemy i prosimy o jeszcze....
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I świetlicowy turniej warcabowy

Niech żyje bal....

9 lutego – ten dzień od rana zapowiadał się w
naszej szkole niezwykle. Korytarzami przemykali 5–6 lutego odbył się w naszej szkole I świetlicowy
rycerze, księżniczki, Batmani, Spidermani... Wszyscy turniej warcabowy, w którym bardzo licznie wzięli
niezwykle podekscytowani, gdyż już za chwilę miał udział uczniowie klas 1–4 (łącznie ok. 40 osób).
się odbyć bal karnawałowy pod hasłem "Karnawał
w Rio".

Tego dnia sala gimnastyczna zamieniła się w
kolorową krainę, a szczególną dekorację stanowiły
piękne łańcuchy przygotowane na konkurs
międzyklasowy.

Dzieci rozegrały po kilka partii, a uczniowie z
największą liczbą zwycięstw awansowali do finału.
Laureatami zostali: I klasa – Kacper Święcki (I d), II
klasa – Stanisław Bulira (II b), III klasa – Rafał
Derecki (III b), IV klasa – Anna Rotuska.
Laureatom konkursu warcabowego oficjalnie
wręczono piękne dyplomy oraz słodkie upominki,
które ufundowała Rada Rodziców. Zwycięzcom
turnieju serdecznie gratulujemy!

Jako pierwsi świętowanie rozpoczęli uczniowie klas
0–3. W tym dniu nikt nie mógł się nudzić. Przy
dźwiękach wesołej muzyki uczniowie bawili się
świetnie wraz ze swoimi kolegami i koleżankami,
wychowawczyniami,
a
także
rodzicami.
Korowodom, kółeczkom, pociągom, wężom i
tańcom w parach nie było końca. Dzieci chętnie
uczestniczyły w także zabawach i konkursach
tanecznych zorganizowanych przez animatorów.
Po hucznej zabawie uczniowie odzyskiwali siły w
klasach, w których przygotowano dla nich słodki
poczęstunek.
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Opracowanie całości: Judyta Szadkowska
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13 października 2014 r. w naszej szkole swoje Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły.
święto mieli wychowankowie klas pierwszych, w
tym dniu zostali oni bowiem włączeni do grona
pełnoprawnych uczniów naszej szkoły.
Tego dnia odbył się uroczysty apel, w którym
oprócz pedagogów oraz uczniów klas pierwszych
bardzo licznie uczestniczyli rodzice naszych
wychowanków. Uroczystość przebiegła w bardzo
podniosłej
atmosferze.
Wychowankowie
poszczególnych klas pierwszych bardzo sumiennie
przygotowali się do tej uroczystości, każda klasa
przygotowała
p la k a t ,
na
k tó ry m
zostały
umieszczone imiona i nazwiska uczniów.
Każde dziecko zostało pasowane przez Panią
Dyrektor na pełnoprawnego ucznia naszej szkoły, a
następnie złożyło odcisk palca na plakacie przy
swoim nazwisku. Dzieci obiecały uczyć się pilnie, być
grzeczne, szanować dobre imię szkoły, być dobrymi
P o la k a m i.

Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest także
sadzenie w tym dniu drzewek. W tym roku nie było
inaczej. Wszystkie klasy pierwsze posadziły swoje
drzewka na placu przed szkołą.
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