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7 października 2021 roku uczniowie z klasy 8 a udali się do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego do7 października 2021 roku uczniowie z klasy 8 a udali się do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego do

Bydgoszczy. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i uczestniczyliśmy w różnych zajęciach edukacyjnych. Dowiedzieliśmy się na czymBydgoszczy. Zostaliśmy podzieleni na trzy grupy i uczestniczyliśmy w różnych zajęciach edukacyjnych. Dowiedzieliśmy się na czym

polega zdrowy styl życia i jak grać, by nie stracić głowy.polega zdrowy styl życia i jak grać, by nie stracić głowy.

Akademia Gier Logicznych to kolejny przystanek naszej wycieczki do biblioteki. Świetne gry planszowe oraz zagadki logiczne, któreAkademia Gier Logicznych to kolejny przystanek naszej wycieczki do biblioteki. Świetne gry planszowe oraz zagadki logiczne, które

mieliśmy okazję poznać wzbudziły w nas chęć rywalizacji oraz były doskonałą rozrywką umysłową rozwijającą wyobraźnię przestrzenną,mieliśmy okazję poznać wzbudziły w nas chęć rywalizacji oraz były doskonałą rozrywką umysłową rozwijającą wyobraźnię przestrzenną,

pamięć oraz spostrzegawczość.pamięć oraz spostrzegawczość.

Najwięcej emocji i radości wzbudził jednak pokój zagadek, zwany Klubem Enigmy. Każda grupa miała 45 minut, aby rozwiązać kilkaNajwięcej emocji i radości wzbudził jednak pokój zagadek, zwany Klubem Enigmy. Każda grupa miała 45 minut, aby rozwiązać kilka

łamigłówek i znaleźć kod do sejfu, w którym oprócz dyplomu znalazły się słodkie nagrody. Musieliśmy ze sobą współpracować orazłamigłówek i znaleźć kod do sejfu, w którym oprócz dyplomu znalazły się słodkie nagrody. Musieliśmy ze sobą współpracować oraz

wykorzystać zdolności analityczne, by osiągnąć cel. Wcale nie było to takie łatwe... Liczyły się bowiem nie tylko umiejętność logicznegowykorzystać zdolności analityczne, by osiągnąć cel. Wcale nie było to takie łatwe... Liczyły się bowiem nie tylko umiejętność logicznego

myślenia i wiedza, ale także spryt...Nasze reakcje i dobrą zabawę obserwowali opiekunowie pod czujnym okiem kamery.myślenia i wiedza, ale także spryt...Nasze reakcje i dobrą zabawę obserwowali opiekunowie pod czujnym okiem kamery.

Na koniec spotkaliśmy się z pułkownikiem Jerzym Lelwicem z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Uczestniczyliśmy w cudownej iNa koniec spotkaliśmy się z pułkownikiem Jerzym Lelwicem z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Uczestniczyliśmy w cudownej i

niezapomnianej lekcji historii dotyczącej postaci wybitnego kryptologa, matematyka urodzonego w Bydgoszczy Mariana Rejewskiego.niezapomnianej lekcji historii dotyczącej postaci wybitnego kryptologa, matematyka urodzonego w Bydgoszczy Mariana Rejewskiego.

Pan płk z wielką pasją i zaangażowaniem przybliżył nam dokonania patrona biblioteki, dzięki któremu złamano szyfr niemieckiej maszynyPan płk z wielką pasją i zaangażowaniem przybliżył nam dokonania patrona biblioteki, dzięki któremu złamano szyfr niemieckiej maszyny

szyfrującej „Enigma”.szyfrującej „Enigma”.

Serdecznie dziękujemy Pracownikom Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz p. płk Jerzemu Lelwicowi za okazanąSerdecznie dziękujemy Pracownikom Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy oraz p. płk Jerzemu Lelwicowi za okazaną

życzliwość, poświęcony czas oraz rozwijanie w nas kreatywności, wyobraźni i logicznego myślenia.życzliwość, poświęcony czas oraz rozwijanie w nas kreatywności, wyobraźni i logicznego myślenia.

Wszystkim polecamy wizytę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Jest to doskonały sposób nauki przez zabawę orazWszystkim polecamy wizytę w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Jest to doskonały sposób nauki przez zabawę oraz

integracji grupy.integracji grupy.

Opiekunami wyjazdu były panie Bogusława Ryska i Dorota Lubawy.Opiekunami wyjazdu były panie Bogusława Ryska i Dorota Lubawy.

Dorota LubawyDorota Lubawy

CZYTAJ INNE AKTUALNOŚCI W KATEGORII: WYDARZENIA

P O Z O S T A Ł E  W  K A T E G O R I I »

Wszystkie

Informacje

Wydarzenia

Ogłoszenia

Dla Rodzic�w

NAJNOWSZE 1 2 3 4

STRONA GŁÓWNASTRONA GŁÓWNA O SZKOLEO SZKOLE E-DZIENNIKE-DZIENNIK GALERIAGALERIA PLAN LEKCJIPLAN LEKCJI REKRUTACJAREKRUTACJA KONTAKTKONTAKT

PEŁNE DANE TELEADRESOWE »PEŁNE DANE TELEADRESOWE »
POLITYKA PRYWATNO�CI / RODO »POLITYKA PRYWATNO�CI / RODO »

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Władysława Broniewskiego

ul. Tysiąclecia 1,ul. Tysiąclecia 1,
89-200 Szubin89-200 Szubin

tel.:tel.: 52 384 24 8152 384 24 81 naszadwojka@wp.plnaszadwojka@wp.pl

WALIDACJA: WALIDACJA: HTML5HTML5 +   +  CSS3CSS3 +   +  WCAG 2.1WCAG 2.1

WYKONANIE  WYKONANIE  CONCEPTCONCEPT INTERMEDIA INTERMEDIA© Wszelkie prawa zastrzeżone, Szkoła Podstawowa nr 2 w Szubinie

SESJA POPULARNONAUKOWA
21.10.2021 R.

21 października 2021 r. w Muzeum Ziemi21 października 2021 r. w Muzeum Ziemi
Szubińskiej im. Zenona Erdmanna wSzubińskiej im. Zenona Erdmanna w
Szubinie odbyła się sesji popularnonaukowaSzubinie odbyła się sesji popularnonaukowa
pt.,,Powstańcy Wielkopolscy patronamipt.,,Powstańcy Wielkopolscy patronami
naszych ulic”.naszych ulic”.

WYCIECZKA PRZEDSZKOLAKÓW DO
SKANSENU MUZEUM KULTURY
LUDOWEJ W OSIEKU NAS NOTECIĄ.

15 października przedszkolaki pod opieką15 października przedszkolaki pod opieką
wychowawczyń udały się na wycieczkę dowychowawczyń udały się na wycieczkę do
Skansenu Muzeum Kultury Ludowej wSkansenu Muzeum Kultury Ludowej w
Osieku nas Notecią.Osieku nas Notecią.

PASOWANIE NA UCZIA

          14 października 2021 roku w Dniu          14 października 2021 roku w Dniu
Edukacji Narodowej zgodnie z naszą szkolnąEdukacji Narodowej zgodnie z naszą szkolną
tradycją odbyło się Pasowanietradycją odbyło się Pasowanie
Pierwszoklasistów. Uczniowie z klas: Ia, Ib iPierwszoklasistów. Uczniowie z klas: Ia, Ib i
Ic ...Ic ...
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