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My znów tam byliśmy... 

        Biskupin to niezwykłe miejsce. Tam raz w roku czas cofa się o kilka tysięcy lat i na kilka 

dni spowalnia. Każdy z odwiedzających przenosi się do innego świata, w którym zasady 

upływu czasu przestają obowiązywać.  

     W czwartek, 15 września  uczniowie klas czwartych byli uczestnikami takiej podróży                     

w czasie. Wraz z opiekunami wzięli udział w XXVII Festynie Archeologicznym, który w tym 

roku odbywał się pod hasłem „Matka Natura”.  

     Wszyscy mieli okazję dowiedzieć się,  jak w przeszłości ludzie postrzegali Matkę Naturę,               

a także w jaki sposób korzystali z jej dobrodziejstw, wykorzystując różne dostępne surowce. 

Nie zabrakło też symboliki widocznej w religiach i sztuce kultur pradziejowych i późniejszych. 

Uczniowie wysłuchali opowieści o wierzeniach związanych z siłami natury, ich różnych 

wcieleniach       i obliczach oraz związanych z nimi rytuałach. 

       Na uczestników festynu czekały liczne pokazy, konkursy, walki wojowników, pogadanki, 

warsztaty, spotkania ze zwierzętami. W drodze powrotnej tej niezwykłej podróży uczniowie 

mieli okazję zobaczyć słynne Drzwi Gnieźnieńskie, przedstawiające historię św. Wojciecha.  

  Wyjazd do Biskupina był wspaniałą, żywą lekcją historii. Zdobyte wiadomości na długo 

pozostaną w głowach uczniów.  

Arleta Adamek, Lidia Muszyńska 
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Grodno Orlęta '39 

 

        W piątek, 30 września 2022 r. uczniowie klas VIII wraz z opiekunami – paniami               

M. Bigaj, L. Muszyńską, K. Dzierżgowską, E. Fabisiak i panem P. Andrzejewskim – udali się 

do kina w Krobi na film „Orlęta. Grodno 1939” w reżyserii Krzysztofa Łukasiewicza, który jest 

także autorem scenariusza. Byłam ciekawa tego filmu, ponieważ bardzo interesują mnie tematy 

wojenne. W rolach głównych wystąpili: Feliks Matecki (Leoś Rotman), Jowita Budnik 

(Rotmanowa), Filip Gurłacz (Jakub Rotman) oraz Bartłomiej Topa (Plutonowy Greń). 

Większość nazwisk aktorów można kojarzyć z innych polskich produkcji, takich jak              

np.   ,,M jak miłość, ,,Miasto 44” czy ,,Wesele”.                                                                                  

        Akcja filmu rozgrywa się we wrześniu 1939 r. w Grodnie, na terenach dzisiejszej 

Białorusi. Jedna z bomb, upuszczonych przez  niemieckie samoloty, trafia w szkołę, w której 

uczy się Leoś. Z tą chwilą lata młodości zostają odebrane nie tylko jemu, ale także wielu innym 

dzieciom z Polski.  W filmie mogliśmy zaobserwować obronę Grodna trwającą dwa dni (20-22 

września 1939). Ekranizacja ukazuje agresję ze strony Niemców i Sowietów. Pojawia się też 

wiele mrożących krew w żyłach scen, np. palenie chłopca powieszonego na czołgu, ludzkie 

szczątki czy trupy pływające w stawie. Do filmu, poza czasami   trochę chaotycznym 

scenariuszem, nie mam zastrzeżeń. Uważam, że jest naprawdę dobrą produkcją, a aktorzy 

świetnie spisali się w swoich rolach.                                                                                                      

         Cieszę się, że na podstawie  obrony Grodna  - ważnego, ale mało znanego  wydarzenia                            

w historii Polski - powstała tak dobra ekranizacja. Polecam ten film osobom dojrzałym,                        

a szczególnie tym, które interesują się przeszłością naszej Ojczyzny. 

 

Maja Roszak kl. VIII c 

 

 

„Warsztaty czerpania papieru” w Pępowie 

 

 30 września 2022 r. w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie odbyły się 

kolejne warsztaty czerpania papieru, piąte w historii współpracy tutejszej szkoły z ich 

organizatorem - Fundacją Nasze Podwórko. Czerpanie papieru to znakomita zabawa, zarówno 

dla dorosłych, jak i dla dzieci, a zarazem możliwość zapoznania się z rzadkim rzemiosłem                 

oraz historią papieru, papiernictwa i historią książki. Odtwarzanie dawnej technologii, 
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eksperymenty z tworzeniem papieru z różnych materiałów oraz szukanie dla niego różnych 

zastosowań stały się pasją Olgi Krause-Matelskiej i Wojciecha Matelskiego, chętnie dzielących 

się nią podczas warsztatów, którymi zarabiają na działalność opiekującej się zwierzętami 

Fundacji Nasze Podwórko. 

  W tegorocznych warsztatach wzięło udział 34 (podzielonych na dwie grupy) 

czwartoklasistów, dla których była to niezwykła – interdyscyplinarna - lekcja historii, 

kaligrafii, plastyki i zajęć technicznych zarazem. Na początku warsztatów ich uczestnicy 

poznali historię papieru i czcionki drukarskiej. Dzieci dowiedziały się m.in., że na chwilę 

obecną jednym z najdroższych rodzajów papieru jest ten uzyskiwany z odchodów słonia. 

Następnie każdy uczestnik mógł poczuć się jak średniowieczny skryba, tworząc własną kartę                 

z inicjałem i pisząc gęsim piórem oraz jak w drukarni Jana Gutenberga, przygotowując własną 

matrycę z tekstem. Największe zainteresowanie wzbudziło jednak czerpanie papieru. Dzięki 

ręcznemu wytwarzaniu, odpowiedniej fakturze oraz dodatkom takim jak płatki kwiatów                     

lub ziół, każdy produkowany przez uczestników warsztatów, z pomocą pana Wojtka, arkusz 

papieru nabierał niepowtarzalnego i indywidualnego charakteru. Kartki te zabezpieczone                     

w papierowych teczkach, własnoręcznie ozdobionych przez dzieci ich inicjałami, będą                      

dla uczestników warsztatów miłą pamiątką.  

 W imieniu uczestniczących w warsztatach dzieci, ich rodziców oraz własnym pragnę 

serdecznie podziękować Firmie AGII Sp. z o.o. za sfinansowanie tych bardzo ciekawych 

i  pożytecznych zajęć, a pp. Oldze i  Wojciechowi Matelskim za ich przeprowadzenie. 

 Mirosława Bigaj  
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Wyjazd do Częstochowy 

6 października, wczesnym rankiem, grupa 35 uczniów wraz z opiekunami wyruszyła               

na XXII Ogólnopolską Pielgrzymkę Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. To już piętnasty                       

raz młodzież naszej szkoły uczestniczyła w tym pięknym spotkaniu.  

Jak co roku, pierwsze kroki po przyjeździe na Jasną Górę skierowaliśmy  do serca tego 

miejsca,  Kaplicy Cudownego Obrazu, przed tron Królowej Polski. Dziękując za szczęśliwą 

podróż i możliwość spotkania w tym miejscu po trudnym czasie pandemii, zostawiliśmy Bożej 

Matce nasze prośby. Następnie udaliśmy się pod pomnik Jana Pawła II , aby zrobić 

pamiątkowe zdjęcie. Zwiedziliśmy również Bastion św. Rocha – Skarbiec Pamięci Narodu,    

a w nim następujące wystawy: „Nie byłoby Papieża Polaka, gdyby nie było Twojej wiary – 

św. Jan Paweł II i Prymas Tysiąclecia, bł. ks. kard. Stefan Wyszyński”, 

„Bogurodzica – splendor Rzeczypospolitej obojga Narodów”, „Narodowy zryw „Solidarności” 

w wotach pielgrzymów jasnogórskich”, „Ojczyzno ma – Polskie drogi  do wolności”,  pamiątki 

po ofiarach katastrofy w Smoleńsku. 

Na jasnogórskich błoniach, w ciepłych, jesiennych  promieniach słońca,  zgromadziło 

się ponad 6 tysięcy osób z blisko 170 szkół. Na godzinę przed mszą świętą odbył się koncert 

ewangelizacyjny franciszkanina – ojca Łukasza Buksy. Swoim śpiewem chwalił Boga                           

i dziękował za życie.  Punktualnie  o godzinie 11.00 rozpoczęła się Eucharystia sprawowana 

przez biskupa Marka Solarczyka. Główną intencją była modlitwa o pokój   na świecie                  

oraz o zakończenie wojny na Ukrainie. W czasie kazania nasz duszpasterz zachęcał młodych 

pielgrzymów, by przeżywali życie z Jezusem Dobrym Nauczycielem, dostrzegali dobro                      

w ludziach i wydarzeniach, a także troszczyli się o drugiego człowieka. Tradycyjnie na koniec 

mszy świętej odczytano Akt zawierzenia Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Matce Bożej i list                                

do papieża Franciszka. Jak co roku, został rozstrzygnięty konkurs na znaczek papieski, 

laureatom wręczono nagrody i dyplomy. 

Coroczna pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II jest wyjątkowym spotkaniem 

osób, dla których Patron ma szczególne znaczenie. To czas wyciszenia, skupienia, ale także 

poczucia bycia wspólnotą, którą łączy wspólny cel –  realizowanie w życiu nauczania 

wielkiego świętego, Jana Pawła II.  Do zobaczenia za rok. 

D. Szczęsna, A. Raczkiewicz  

http://jasnagora.com/wydarzenie-15103
http://jasnagora.com/wydarzenie-15103
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=1246
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=1246
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=1246
http://www.jasnagora.com/wydarzenie.php?ID=3157
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XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

 

           Po raz kolejny nasza szkoła 12 października 2022r. dołączyła do wielkiego wydarzenia, 

jakim jest XII ŚDTM. Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się 

matematyki. Zachęca do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny sposób.                      

Na przerwach dziewczyny z kl. 8b sprawdziły, jak dobrze tabliczkę mnożenia znają koleżanki  

i koledzy z klas 4-6. Natomiast klasy 7-8 rywalizowały ze sobą w sali komputerowej                           

na platformie kahoot. Uczniowie przygotowali koszulki zawierające działania tabliczki 

mnożenia. Obchodzony w szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia wywołał wśród 

uczniów wiele pozytywnych emocji oraz pobudził chęć zdrowej rywalizacji. Z okazji 

Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia klasy 5. i 6. mogły wziąć udział w konkursie                            

pt. „Matematyczna Krzyżówka”. Zadaniem konkursu było wykonanie w edytorze tekstu 

krzyżówki z hasłami związanymi z matematyką.                                               

      Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorkom oraz wszystkim, którzy włączyli się 

do akcji! 

Zespół Nauczycieli Matematyki 
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W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II W Pępowie kolejny raz uczestniczyła w akcji 

#CodeWeek, czyli wydarzeniu Europejskiego Tygodnia Kodowania odbywającego się                         

w terminie 8-23 października 2022r. Jest to inicjatywa społeczna, w ramach której europejskie 

państwa organizują wydarzenia związane z programowaniem. Akcja przeprowadzana jest                     

na terenie całej Europy   i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować 

przygodę z programowaniem.  

W tym roku uczniowie klas czwartych  na zajęciach rozwijających kreatywność poznali   

zestaw LEGO SPIKE PRIME. Używając kolorowych klocków zbudowali robota. Następnie 

metodą „przeciągnij i upuść” programowali w języku opartym na Scratch. System ten przez 

zabawę uczy krytycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów, nie pozwalając 

uczniom nudzić się nawet przez chwilę, bez względu na stopień ich zaawansowania.  

Natomiast uczniowie klas piątych poznali robota Photon. Na środku kratownicy 

umieścili Photona, następnie nauczycielka wydawała odpowiednie instrukcje „robot jedzie                   

w górę”, „robot jedzie w dół” itp.  Zadaniem dzieci było szybkie reagowanie i wydawanie 

komendy „Photon wyszedł” w momencie, gdy robot wyjechał poza planszę. Osoba, która jako 

pierwsza zareagowała, programowała Photona w sposób wcześniej wskazany                                  

przez nauczycielkę. Uczniowie podczas tej zabawy rozwijali swoją spostrzegawczość,  

koncentrację, orientację przestrzenną oraz rozumienie słownej instrukcji.  

Dzięki naszemu zaangażowaniu mogliśmy postawić cegiełkę wsparcia dla naszego 

kraju   w ramach konkurencji międzynarodowej.  

Katarzyna Twardowska 
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Spotkanie z Małym Księciem 

 

            W październiku uczniowie klas ósmych oraz klasy 7a wzięli udział w wyjeździe 

kulturalno-edukacyjnym do Leszna. Jego celem była wizyta w Teatrze Miejskim,  gdzie została 

wystawiona sztuka oparta na baśniowej przypowieści „Mały Książę” autorstwa A. de Saint-

Exupery’ego. Opiekę nad liczną grupą sprawowały Panie: Alicja Wojciechowska, Ewa 

Fabisiak, Weronika Krajka i Joanna Góźdź. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli adaptację 

teatralną znanego na całym świecie utworu francuskiego pisarza.  Wyjazd miał na celu  

podniesienie kompetencji kulturalnych uczniów w zakresie odbioru sztuki  i zachowania 

w teatrze, rozwijanie zainteresowań artystycznych oraz utrwalenie wiedzy zdobytej na lekcjach 

języka polskiego. 

                                                                                                                                Joanna Góźdź 
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Dzień Edukacji Narodowej 

           Nauczyciele i pracownicy szkoły w Pępowie  z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

spotkali się, jak co roku,  aby świętować w radosnej atmosferze, przy słodkościach 

ufundowanych przez Radę Rodziców. Uczniowie klas IV – VIII  umilili wszystkim obecnym 

czas śpiewem i muzyką by, jak zapowiedzieli konferansjerzy ( G. Nowacka i O. Domański),   

„mimo niezmiennie niewesołych wieści ze świata, tchnąć w znękane troskami i kłopotami 

nauczycielskie dusze nieco optymizmu.” Były oryginalne życzenia zatańczone przez 40 – 

osobowy zespół „Skowroneczki”, popisy instrumentalistów  (A. Piotrowiak zagrała                   

na gitarze, I. Ratajczak na keyboardzie, a W. Nowacki i F. Krajka na saksofonie)                            

i energetyzujące szlagiery takie jak „Śpiewać każdy może” i „Świat się nie kończy”                         

w wykonaniu uczniów klasy IV b. 

 

Mirosława Bigaj 
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Dzieło Nowego Tysiąclecia 

            W niedzielę, 16 października wspominaliśmy 44. rocznicę wyboru kard. Karola 

Wojtyły na Papieża. Tak jak co roku, Dzień Papieski jest zachętą do wsparcia ubogiej a zdolnej  

młodzieży z małych miejscowości. W tym roku obchodzono go pod hasłem „Blask Prawdy”. 

Młodzież naszej szkoły w ramach kolejnej akcji zbierała ofiary na rzecz Fundacji Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, która wspomaga ludzi młodych, chcących się kształcić.  

Uzbieraliśmy 4119,53zł.  

Danuta Szczęsna, Anna Raczkiewicz 
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                                                       „Jesienne pocztówki” 

„Jesień, to druga wiosna, kiedy każdy liść jest kwiatem.”  

Albert Camus 

   

        Uczniowie klas 4a, 4b i 4c wybrali się do lasu, parku, ogrodu i sadu w poszukiwaniu 

jesieni. Byli zainteresowani przede wszystkim pięknem i wyjątkowością tej pory 

roku. Rezultatem tych wypraw są „Jesienne pocztówki”, które przyozdabiają korytarz 

szkoły. Zachęcam wraz z uczniami do obejrzenia tego dzieła. Wszystkim zaangażowanym                   

w wykonanie zadania -  dziękuję. 

Lidia Muszyńska 
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Wycieczka do Śremu 

 

              Poniedziałek, 17 października 2022 r. był dniem pełnym wrażeń dla uczniów klas 

czwartych.  Po trzeciej lekcji wszyscy czwartoklasiści w towarzystwie opiekunów                                 

i wychowawców udali się na parking, gdzie miał czekać na nich autobus. Po krótkiej chwili 

pojazd nadjechał, uczniowie spokojnie zajęli wybrane miejsca i z niecierpliwością wyczekiwali 

momentu, w którym wyruszą na pierwszą wspólną wycieczkę w tym roku szkolnym. Pani 

kierownik Katarzyna Twardowska przypomniała uczniom regulamin wycieczki, sprawdziła 

listę obecności, a gdy wszystko było gotowe, autobus ruszył    w drogę.  

             Celem wycieczki było zwiedzenie Miasteczka dyniowego, znajdującego się tuż obok 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie. Na miejscu 

uczniowie mogli podziwiać kompozycje, do których zbudowania użyto   ok. 10 ton dyni. Dużą 

atrakcją była też klatka,   w której po specjalnie przygotowanym wybiegu skakały wiewiórki. 

Wielu uczestników wycieczki miało okazję po raz pierwszy zobaczyć na żywo te urocze 

zwierzątka. Na koniec wizyty klasy ustawiły się  do pamiątkowych fotografii, po czym 

wszyscy udali się do autobusu. Drugim punktem wycieczki były zabawy w parku trampolin 

Jump Space. Tu atrakcję  poprzedziła rozgrzewka poprowadzona przez  instruktora,                      

który przedstawił również regulamin korzystania z obiektu. Pod czujnym okiem opiekunów 

wycieczki i instruktora uczniowie korzystali z miejscowych atrakcji: trampolin, zjeżdżalni, 

basenów z pianek, torów przeszkód.  Podczas zabawy dzieci  zachowywały  się bardzo 

odpowiedzialnie, zwracając uwagę na bezpieczeństwo oraz stosując się do zasad i wskazówek 

udzielonych     przez instruktora.  

            Czas rozrywki szybko dobiegł końca i wszyscy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni               

udali się do pobliskiej restauracji Mc Donald’s na posiłek. Po zjedzeniu obiadu,  z uśmiechami 

na twarzach wróciliśmy do Pępowa na parking szkolny, gdzie na swoje pociechy czekali 

rodzice. Wyjazd spełnił oczekiwania uczniów, jak i wychowawców, dlatego z pewnością 

zostanie powtórzony. 

 Marzena Matysiak 
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Spacer edukacyjny klasy 4b 

 

        W środę, 26 października 2022 r. uczniowie klasy IV b udali się na cmentarz główny,                  

pod pomnik Serca Jezusowego, gdzie wysłuchali opowieści nauczyciela historii, p. M. Bigaj,                

o bohaterach z czasów II wojny światowej, uwiecznionych na czterech tablicach na cokole 

pomnika, m.in. o ofiarach egzekucji w Krobi, która odbyła się 22.10.1939 r. Uczestnicy 

spaceru patriotycznego zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi poległych bohaterów  

oraz na grobie  zastrzelonego przez Niemców 9.09.1939 r. Wojciecha Robaszyńskiego. 

Mirosława Bigaj 
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Październik Miesiącem Bibliotek Szkolnych 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 

                                                               Wisława Szymborska    

                                                      

      Październik jest ważnym miesiącem dla każdej biblioteki szkolnej, bowiem to właśnie                   

w tym miesiącu biblioteki obchodzą swoje święto. Jak co roku, nasza biblioteka również 

obchodziła święto Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.                                                 

       Celem corocznej akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, zaakcentowanie 

święta bibliotek, propagowanie zainteresowania książką, rozbudzenie i kształtowanie kultury 

czytelniczej. 

Biblioteka szkolna  przygotowała dla czytelników ciekawe akcje, zabawy i konkursy.  
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kl. I-III- słuchowisko „O Sierotce Marysi” + zabawa quiz 

  

kl. IV „Czy odgadniesz tytuł książki?” 

  

kl. V „Tytuły zaklęte w emotikonach” 

  

kl. VI- „Poszukiwacze zaginionych tytułów” 

  

kl. VII-VIII- Konkurs fotograficzny „ Z książką Ci do twarzy” 

     Efekty działań uczniów wszystkich klas mogliśmy podziwiać na gazetkach szkolnych 

korytarzy. 

Gratulujemy uczestnikom wykonania pięknych prac!                                           

     Dziękujemy Nauczycielom oraz Uczniom za zaangażowanie i udział we wspólnym 

świętowaniu. 

Arleta Adamek, Alina Nowacka 
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„Z książką Ci do twarzy” 

 

 W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych został zorganizowany  

konkurs fotograficzny „Z książką Ci do twarzy” skierowany do uczniów klas 7 i 8.                      

Jego celem była promocja czytelnictwa i książki, zachęcanie uczniów do czytania 

oraz korzystania   z zasobów biblioteki, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.  

 Zadanie polegało na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego osobę z zasłoniętą                     

przez książkę części ciała. Ważne było wkomponowanie okładki w pasujące do niej otoczenie 

tak, by powstało złudzenie optyczne jedności z książką. Dużą rolę odgrywała tu perspektywa, 

aranżacja tła, poza czy pasujący strój. 

Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział. 

Wszyscy autorzy prac otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

Brawo za Waszą pomysłowość i kreatywność! 

 

Arleta Adamek, Alina Nowacka 

 



Życie Szkoły. Nr 95. Cz.2. Wrzesień  –październik 2022 

37 
 

    

 

 

 



Życie Szkoły. Nr 95. Cz.2. Wrzesień  –październik 2022 

38 
 

Dzień życzliwości i pozdrowień 

     Życzliwość bez wątpienia odgrywa doniosłą rolę  w codziennym życiu każdego człowieka.  

Życzliwości nie trzeba się specjalnie uczyć, wystarczy ją okazywać. Każdego dnia w domu,                   

szkole, sklepie, na ulicy… Uśmiech, dobre słowo, uprzejmy gest, otwarcie komuś drzwi -                   

to mało, a jednak tak wiele.                                                                                                               

       Biblioteka przygotowała na tę okoliczność wystawkę książek do wypożyczenia.                 

Oprócz pozycji książkowych pojawiły „miłe słowa”, które każdy mógł zabrać i podać dalej. 

 

Bądź życzliwy nie tylko od święta! 

Arleta Adamek, Alina Nowacka 
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Laboratoria Przyszłości - wrzesień 2022r. 

        Wrzesień to pierwszy miesiąc, w którym rozpoczęły się zajęcia z wykorzystaniem pomocy 

zakupionych w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 

        Jeden z wizualizerów został zainstalowany w pracowni fizyczno - chemicznej, służy                   

do prezentowania w powiększeniu zadań z różnych podręczników oraz szczegółów 

eksperymentów mających miejsce na biurku nauczyciela. 

        Na zajęciach rozwijających kreatywność w klasach czwartych wykorzystaliśmy 

multimedialną grę edukacyjną Scottie GO! korzystającą z rozszerzonej rzeczywistości (AR) 

oraz tablety do nauki układania algorytmów. 

Katarzyna Twardowska, Tomasz Jarus 
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Październik 2022 - nadal programujemy i zaczynamy konstruować roboty 

LEGO! 

          W październiku nadal uczyliśmy się układać algorytmy z pomocą ScottieGO (to był 

wstęp do programowania robotów), poznawaliśmy również zastosowanie czujników w LEGO 

Spike. 

        Uczniowie klas piątych podczas zabawy z robotem Photonem rozwijali swoją 

spostrzegawczość, koncentrację, orientację przestrzenną  oraz rozumienie słownej instrukcji. 

       Klocki Korbo były wykorzystywane w klasach pierwszych i w świetlicy do tworzenia 

konstrukcji ułatwiających zrozumienie zasad działania różnych urządzeń. 

      Za pomocą kamery i aparatu fotograficznego została zarejestrowana akademia z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej, a film umieszczony na koncie YouTube szkoły. 

Katarzyna Twardowska, Tomasz Jarus 
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Cyryla Krajka 
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