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             Rozpoczęcie roku szkolnego

W szkole podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Miejskiej Górce
rozpoczął się rok szkolny. Wystąpił
szkolny chór "METRUM". Pan dyrektor
Jarosław Latusek przywitał nowych
nauczycieli klas młodszych.

                    Szkoła 
         Co dzień rano wita nas
    odgłos dzwonka – więc do klas.
      Tutaj pani uśmiechnięta wita
         chłopców i dziewczęta.
       Już zeszyty wyciągamy
        i książeczki otwieramy.
       Tu literki poznajemy –
      pisać, liczyć już umiemy.
         Angielskiego się uczymy –
         mając czasem dziwne miny.
      Bo choć słówka czasem modne –
      są do naszych niepodobne.

                 Nasza Szkoła 
       
      Nasza szkoła to miejsce wspaniałe,
    każdy ma tu zadanie do wykonania niemałe.
      Nieważne czy jesteś duży, czy mały,
        uczysz się i jesteś wspaniały.
          Szkoła twoją przyszłością,
             tu zdobywasz wiedzę,
            czynisz to z radością.
             Każdy dobrze wie, 
         najważniejsza jest nauka,
        a w tej kwestii nikt mnie nie oszuka.
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        KONIEC WAKACJI 
Czerwiec dawno upłynął,
Po nim lipiec też minął.
Sierpień także odchodzi nam dziś.
Jutro nastanie wrzesień,
Można rzec idzie jesień,

W parku żółty powita nas liść.
Gdy pójdziecie do szkoły,
Znowuż życie wesołe,
Z koleżeństwem będziecie wieść.
Bo nauka rzecz ważna,
Gdy się wie, jak poważna,
To wystarczy już tylko chcieć.

 Uczniowie z naszej szkoły przesyłali
kartki pocztowe z pozdrowieniami. W
sumie przysłano ok. 70 widokówek.
Na uroczystym rozpoczęci roku
szkolnego dyrektor Jarosław Latusek
podziękował za przysłane
pozdrowienia i zaprosił wszystkich
uczniów, którzy pamiętali o szkole w
czasie wakacji do gabinetu na
niespodziankę. Kartki z wakacji
zostały wywieszone na gazetce w
szkolnym korytarzu. Myślimy że w
następnym roku będzie ich jeszcze
więcej!

  
          
               Ja na morze nie mam czasu.
                 Wolę jechać het- do lasu.
           I tam z dziadkiem zbierać grzyby
                albo w rzece łowić ryby.

                Dla mnie to najlepsza pora
                żeby wskoczyć do jeziora.
            Nie chcę w upał chodzić w góry.
                 Wolę jechać na Mazury.
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       Nowe logo szkoły
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            LISTE LISTE 

                    KTO  Z KIM PISZE?

Nikola Piasecka - Jana
Laura Chalecka - Laura
Katarzyna Skrzypek - Julia
Karina Szwarc - Natalia
Julia Włodarczyk - Marie
Jakub Barteczka - Fabian
Aleksandra Siecla - Eryk
Kacper Wciórka - Dominik
Patryk Ryznar - Wincent
Klaudia Bajon - Antoni
Angelika Bachar - Samuel
Kinga Dąbrowicz - Bartosz
Ilona Krzyżoszczak - Jowita
Patrycja Wilkowska - Justyna
Wiktoria Kortylak - Anastasiya
Mirosława Olszak- Edyta- Mitka- Matejko

       
   

         Uczniowie klasy 5c piszą listy
                     z rówieśnikami
              z Niemiec uczącymi się
    w szkolnym punkcie konsultacyjnym
                        w Remseck
          przy konsulacie RP w Kolonii

Nasi koledzy z Niemiec na co dzień uczę się w
niemieckiej szkole, natomiast w soboty
przyjeżdżają, żeby uczyć się wybranych
przedmiotów, których uczą się ich rówieśnicy w
Polsce, choć w nieco węższym zakresie.
Uczniowie muszą wykazać się znajomością 
literatury, gramatyki i ortografii. Mają także
obowiązek czytania wybranych lektur
szkolnych. Ćwiczą jak poprawnie wyrażać się i
pisać po polsku. Poznają także kraj, z którego
pochodzą ich rodziny , jego historię, geografię,
literaturę, a także sztukę ludową i staropolskie
zwyczaje. Zdobywane umiejętności ułatwiają
kontakt z rodzinami w Polsce.
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       Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej polskie święto oświaty 
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia
1972 r. określone ustawą Karta praw i obowiązków
nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na
mocy ustawy Karta Nauczyciela jest obchodzone
jako Dzień Edukacji Narodowej. 

                Tyle nam dali, Nauczyciele
           Tyle nam wiedzy tajemnej odkryli,
         Jak podziękować za wszystkie chwile
                Gdy ciężko było i oni byli. 
        Mogę dać medal lub pieśń przyszykuję 
              Ale Ty wolisz zwykłe: Dziękuje!

     Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!
           Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.
      Życzymy wam szczęścia na następne lata
            niech żyje i rozkwita nasza oświata!!!

Dzień Nauczyciela na świecie
Polska 14 października
Czechy 28 marca
Chiny 10 września 
Hiszpania 27 listopada
Meksyk 15 maja
Rosja 5 października
Ukraina pierwsza niedziela października
Argentyna 11 września 
Turcja 24 listopada
Tajwan 28 września
Malezja 16 maja
Indie 5 września
Brazylia 15 października
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 Zostań mistrzem pięknego czytania

Regulamin był następujący
Konkurs przeprowadzony był w klasach III VI
Każdy uczeń wypożyczył wybraną przez siebie książkę z biblioteki
Wybrany fragment miał być czytany przez ok. 2 minuty
Wystąpienia uczniów zostały ocenione przez jury
Z grupy uczniów został wybrany MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA
Za zajęcie I miejsca przyznana została nagroda niespodzianka 
Termin realizacji: 6 PAŹDZIERNIKA
Miejsce konkursu: BIBLIOTEKA SZKOLNA
Uczniowie biorący udział w konkursie zgłosili się do biblioteki

WYNIKI KONKURSU                                                
klasy III/IV                                                                      klasy V/VI
1. Igor Kaczmarek                                                        1. Karina Szwarc
2. Maja Goździk                                                            2. Aleksandra Przybylak
3. Amelia Basińska                                                      3, Anna Barteczka                          
               
   Karolina Wadas                                                                              
W.Jakub Słomiński 
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                    SKO

Moc oszczędzania
Szkolna Kasa Oszczędnościowa to oferta przeznaczona dla uczniów 
w wieku 6-13 lat. „SKO Konto dla Ucznia” jest bezpieczne, bardzo dobrze oprocentowane 5% do 2500 zł.
Prowadzenie konta jest bez opłat, 
a kapitalizacja odsetek jest tygodniowa. Szkolne Kasy Oszczędnościowe to największy i najstarszy w
Polsce program edukacji finansowej. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania
wiedzy z zakresu finansów.
W roku szkolnym 2014/2015 najwięcej oszczędności zgromadzili:
Monika Rosik klasa IV b,
Kacper Hądzlik klasa IV b.
OD WRZEŚNIA NOWE PLANY: ZNÓW OSZCZĘDZAMY!
W roku szkolnym 2015/2016 wpłaty odbywają się w wyznaczonych dniach:
  6.10.2015r.  20.10.2015r.   3.11.2015r.  
17.11.2015r.   1.12.2015r.  15.12.2015r.
Wpłaty odbywają się w wyznaczone wtorki. Jednorazowa wpłata nie może przekroczyć 50zł.
Opiekunami SKO są:  Anna Lisek, Hanna Gierlik.
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            Uzależnia mnie tylko sport !!!!!

                                               "Dla Ciebie..."
Kiedy masz mocną chęć na bieganie,
Udaj się w tatry,przebiegnij przez granie.

Z rabarbaru zjedz rano konfiturę
I razem ze słońcem ruszaj pod górę.

Podziwiaj szczyty, doliny i skały,
Odnajdź ciszę i spokój doskonały.

Lecz czasem bieg jak człowieka dola,
Jest zbyt trudny i nie podołasz.

Więc pamiętaj biegaczu stary i młody,
Biegaj dla siebie, a nie dla mody.

Nie dla szacunku, czy rekordu bicia,
Bo bieganie to inaczej paralela
życia.                                     

          "Uzależnia mnie tylko sport" -
           spotkanie w Miejskiej Górce

W Miejskiej Górce odbyło się  spotkanie plenerowe
poświęcone profilaktyce uzależnień, które zostało
zorganizowane w ramach kampanii „Uzależnia
mnie tylko sport”.Kampania łączy propagowanie
aktywności ruchowej z profilaktyką uzależnień.
Wielkopolska została podzielona na subregiony, a
Miejska Górka wraz z Lesznem, Śmiglem,
Międzychodem, Zbąszyniem, powiatem grodziskim
należy do Subregionu nr 5. W każdym z tych miast
odbywa się jedna runda biegów rodzinnych, w
sobotę 16 maja miała ona miejsce na stadionie w
Miejskiej Górce.Zawodnicy z gminy Miejska Górka
rywalizowali w rodzinnych biegach sztafetowych z
przedstawicielami gmin Zbąszyń, Śmigiel,
Międzychód, Leszno oraz z mieszkańcami powiatu
grodziskiego. Warto dodać, ze najstarszym
uczestnikiem spotkania był pan Michał Szkudlarek,
82-latek ze Śmigla, który utworzył zespół z
wnukiem Albertem.  
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           Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości- polskie
święto państwowe obchodzone 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów
(1795-1918); święto zostało ustanowione ustawą z
23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady
Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą
w okresie transformacji systemowej w 1989, jest
dniem wolnym od pracy.

11 listopada w Miejskiej Górce odbył
się XII rajd rowerowy z okazji Święta
Niepodległości. W rajdzie udział
wzięło bardzo dużo osób, w tym
uczniowie naszej szkoły. 

W naszej szkole 10 listopada odbył się apel z
okazji Święta Niepodległości. Przygotowali ją
uczniowie klas piątych. 



                           "Niepodległość"
Marcin Wolski

Spośród słów używanych nieczęsto, 
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.

Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół. 
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        Wesołych Świąt!
           Szczęśliwego Nowego Roku!

   Skacze aniołek, skacze po
chmurkach,
   niesie życzenia w Anielskich
piórkach.
     Niesie w plecaku bombki i świeczki,
     a w walizeczkach złote dzwoneczki.
                    Wesołych Świąt!

Ten opłatek wszystkich łączy,
tłumi spory, kłótnie kończy,
ten opłatek może wiele,
z nim życzenia płyną szczere.

Wigilijna, cicha noc
ma w sobie niezwykłą moc,
dzisiaj chcą być razem wszyscy,
kolędować do kołyski.

Do Jezusa Maleńkiego,
w biednej szopie zrodzonego,
By swą rączką błogosławił,
zmartwień wszystkich nas pozbawił.

http://www.swieta.eu/wp-content/uploads/2014/10/polska_flaga.jpg


     Niech się spełnią świąteczne życzenia:
           te łatwe i trudne do spełnienia.
       Niech się spełnią te duże i te małe,
           te mówione głośno lub wcale.
 Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,
           tego życzę w Nowym Roku.


