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DZIEŃ OTWARTY
W NASZEJ SZKOLE

Dzień otwarty

Kolorowe zwierzaki

Zajęcia sportowe

Przemówienie dyrektora

Dzień 11 kwietnia 2015 r. był w naszej szkole „Dniem
Otwartym” dla przyszłych pierwszoklasistów, ich
rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. Spotkanie
tradycyjnie rozpoczęło się w świetlicy szkolnej. Najpierw
przemówił dyrektor szkoły p. Marek Szuwarowski,
powitał wszystkich gości, przekazał najważniejsze
informacje dotyczące funkcjonowania szkoły i
przedstawił przyszłych wychowawców klas I. Po części
oficjalnej nadeszła pora na słodką niespodziankę dla
wszystkich dzieci oraz część artystyczną w wykonaniu
uczniów naszej szkoły. Następnie wszyscy chętni mogli
obejrzeć szkołę i wziąć udział w organizowanych
zajęciach w salach lekcyjnych, w sali gimnastycznej,
pracowni komputerowej i bibliotece. Tego dnia można
było poznać szkołę i jej pracowników, uzyskać
odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania.
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SKO

najmilszy

Dnia 21 kwietnia
odbędzie się apel
podsumowujący I etap
konkursu na
najmilszego ucznia
naszej szkoły.
Wszyscy kandydaci do
tego tytułu
zaprezentują się 
podczas akademii. Ich
występy oglądać
będzie cała
społeczność szkolna
oraz organizator
konkursu p. sołtys
Rakowca Elżbieta
Szczukowska. Już
teraz podziwiać można
plakaty naszych
kandydatów.

Obok zdjęcie
pretendentów do tytułu
najmilszego ucznia, Na
fotografii brakuje: Oli
Kanigowskiej, Ani
Grochowskiej i Michała
Piotrowskiego.

Konkursy - eliminacje
szkolne

W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się
eliminacje do wielu konkursów.

W konkursie dla klas III z języka angielskiego w
Korzeniewie  reprezentować nas będą Kamila
Andrzejewska i Jakub Marchewka z kl. III a.

W eliminacjach do konkursu „Alfa I Omega” w
kategorii klas III po długich bojach wyłoniono
dwóch najlepszych matematyków, którzy
wezmą udział w konkursie na szczeblu
powiatowym, są to Szymon Szuwarowski kl. III
b i Mateusz Mróz kl. III a

W konkursie "Bystrzak w krainie wiedzy"
naszym przedstawicielem będzie Jakub
Krukowski z kl. III b
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KONKURS RECYTATORSKI
CZAS POŻEGNANIA

Dnia 18 marca 2015 r. odbył się uroczysty apel, podczas którego
pożegnaliśmy wieloletniego pracownika naszej szkoły p. Barbarę Podlawską
Z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę,złożyliśmy wyrazy uznania i
szacunku za wieloletnią nienaganną pracę na rzecz dzieci i życzyliśmy
dalszych sukcesów w życiu osobistym. 
Do życzeń i podziękowań dołączyli się wszyscy obecni pracownicy szkoły,
uczniowie oraz rodzice. 

pożegnanie p. Basi

Drużyna dziewcząt

kl.IV-VI

Dnia 11 kwietnia 2015 r. w Czarnej Sali w Kwidzynie odbył się VIII
Powiatowy Konkurs "Proza i Poezja Światowa". Naszą szkołę
reprezentowali: Zuzanna Urbańska kl. I a - zajęła II miejsce w swojej
kategorii, Bartosz Szostak kl. II a, Kamila Andrzejewska kl. III a, Wiktoria
Wilczyńska kl. IV a, Julia Topolewska kl. IV b, Marta Piotrowska kl. IV b -
otrzymała wyróżnienie, Marta Wolnik kl. IV b, Dominika Szpeflik kl. VIa.

                                GRATULUJEMY!!! SPORT

Mistrzostwa Gminy Kwidzyn w Mini Koszykówce
14.03.2015 r. w Janowie odbyły się Mistrzostwa Gminy Kwidzyn w Mini
Koszykówce. W zawodach rywalizowały cztery drużyny dziewcząt i trzy –
chłopców. Nasze zespoły zaprezentowały się bardzo dobrze, chłopcy zajęli
II miejsce, a dziewczęta I miejsce, wygrywając swoje mecze w sposób
bardzo przekonywujący.
Drużyna dziewcząt będzie reprezentować Gminę Kwidzyn podczas
Mistrzostw Powiatu Kwidzyńskiego, które odbędą się 14 kwietnia w Gardei.
Życzymy powodzenia. SP Rakowiec reprezentowali:
Dziewczęta:
Brzezińska Wiktoria, Studzińska Monika, Szostak Oliwia, Skibicka
Martyna, Grochowska Anna, Grochowska Karolina, Kanigowska
Aleksandra, Beyer Monika, Klain Wiktoria, Krukowska Anna.
Chłopcy:
Sosna Dominik, Szejerka Damian, Golba Mateusz, Szostak Andrzej,
Żółtański Kacper, Ładosz Wiktor, Bochna Klaudiusz, Dudarewicz
Mateusz, Winiarz Jan.

Mistrzostwa Powiatu Kwidzyńskiego w Mini Koszykówce
15 kwietnia 2015 roku odbyły się zawody powiatowe  w Gardei. Nasza
drużyna walczyła zawzięcie i zdobyła 3 miejsce .  Poziom zawodów był
naprawdę bardzo wysoki . Dziewczyny wykazały się niesamowitym
zaangażowanie i dobrą taktyką .

DZIĘKUJEMY!!!
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Pytania:
1. Może być kosmiczny lub towarowy albo
pasażerski
2. Daje mleko.
3. Zimne na patyku lub w rożku.
4. Kupujesz tam lekarstwa.
5. Pojazd na dwóch kółkach.
6. Jedna z wielu w szkole.
7. Krzywy, żółty owoc.
8. Ma kwaśny smak.
9. Znosi je kura.
10. Do mycia zębów.

krzyżówka

pokaz

           Połącz nazwę angielską z polską.

play football       play tennis       ride a bike

skateboard     play basketball          rolerblade

 jeździć na rolkach             grać w koszykówkę 
                            grać w tenisa

     jeździć na rowerze  grać w piłkę nożną  

jeździć na deskorolce

HUMOR:
- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie
nauczyłaś nazw miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i
dzień!

Z zeszytów uczniowskich:
Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień,
pocierali krzemień o krzemień, a pod spód kładli
stare gazety.

REDAKCJA:
Karolina Marchewka, Justyna Czarnowska,
Zuzanna Szyszko, Weronika Szych, Wiktoria
Brzezińska, p. Katarzyna Wowk

Możesz do nas dołączyć i powiększyć grono
redaktorów naszej gazety!!!
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