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Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum dyskutują nad swoja szkołą
marzeń.

                                 SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Szkoła Wspólpracy

" Szkoła Współpracy to
przestrzeń, w której każde
dziecko i młody człowiek,
każdy rodzic i każdy
nauczyciel zaproszeni są
do wspólnej rozmowy,
uczenia się zabawy".
Szkoła Współpracy to
projekt MEN, do którego
zakwalifikowała się nasza
szkoła. W kwietniu
uczniowie, nauczyciele i
rodzice uczestniczyli

w Rzeszowie w pierwszych
wspólnych warsztatach. W
miłej atmosferze mówiliśmy
o wzajemnej współpracy,
dyskutowaliśmy nad
wizerunkiem naszej szkoły
i szkoły,o której marzymy.
Każda grupa: uczniowie,
nauczyciele i rodzice w
formie collagu sporządzili
plakat pt. " Szkoła marzeń".
Choć użyte materiały

były różne, to cel był jeden i
elementów wspólnych
wiele. Potem z
poszczególnych plakatów
powstał jeden, wizerunek
naszej szkoły marzeń.
Przygotowywaliśmy się
również do debaty, która 6
czerwca odbędzie się w
naszej szkole, pod czujnym
okiem eksperta. Z
niecierpliwością

też czekamy na kolejne
warsztaty.

Cóż to za szkoła " Szkoła
marzeń"? Według nas to
szkoła, w której liczy się
głos każdego z nas, w której
nauczyciel wchodzi w dialog
z uczniem, w której nasze
potrzeby są brane na
poważnie. Nasza szkoła
spełnia wiele z naszych
marzeń. Mamy nauczycieli,
których cenimy za wkład
pracy włożony w naszą
edukację, wspaniałych

rodziców, którzy nam
pomagają i przyjaciół,
którzy nie zawodzą.
Chcielibyśmy tylko jeszcze,
aby nasze pomysły
wchodziły w życie, a mamy
ich wiele. Pierwszy, to
szkolny radiowęzeł.
czekamy na niego z
niecierpliwością. Pani
dyrektor poważnie
potraktowała naszą petycję i
wkrótce zaczną się prace
montażowe. Dziękujemy!

Z.Wojnowska
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Współpraca nauczycieli

Szkoła marzeń

Z.Wojnowska

Z.Wojnowska
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    Szkolna wycieczka szóstoklasistów do Krakowa

        Warto było?

 18 czerwca uczniowie
klas szóstych
wyjechali na dwudniow
ą wycieczkę. Pierwszy
dzień poświęciliśmy na
zwiedzanie zabytków
Krakowa. Nasze
spotkanie z tym
przepięknym  miastem
rozpoczęliśmy od
Wawelu.  Najpierw
przeszliśmy pod 
Smoczą Jamę, gdzie
zrobiliśmy pamiątkowe
zdjęcia, a później
udaliśmy się na
dziedziniec 

zamku. Tam czekała
na  nas  pani
przewodnik, która 
zapoznała wszystkich
z historią zamku.
Następnie przeszliśmy
do komnat
reprezentacyjnych.Uczniowie
dowiedzieli się wielu
ciekawych informacji
na temat życia 
mieszkańców
renesansowego
zamku:królów, ich
najbliższej rodziny,
 oraz dostojników
dworskich.    

 Obejrzeli apartamenty
mieszkalne i poznali
funkcje
poszczególnych
pomieszczeń. Później
udaliśmy się
do katedry wawelskiej .
To niezwykle piękne
miejsce chcieliśmy
zobaczyć, ponieważ
wiąże się z naszą
szkołą. Tam znajdują
się insygnia grobowe
naszej Patronki - św.
królowej Jadwigi oraz
jej  pomnik  w formie
nagrobka. 
 Na zakończenie
udaliśmy się do  krypty
pod Wieżę Srebrnych

Dzwonów, aby złożyć
hołd parze
prezydenckiej
pochowanej na
Wawelu. Następnie
przeszliśmy Drogą
Królewską w
kierunku Sukiennic
. Mogliśmy podziwiać
zabytkowe kościoły,
kamienice  i
Uniwersytet
Jagielloński.
  Poznawaliśmy różne
ciekawostki i legendy
związane z tymi
miejscami. 

W narożniku kaplicy
N.M.P. Piaskowej 
oglądaliśmy
wmurowany kamień,
chroniony gęstą
kratką z metalu, z
odciskiem stopy
królowej Jadwigi. Na
zakończenie dnia
pojechaliśmy
do Kopalni Soli  w
Wieliczce

. Bardzo zmęczeni,
ale pełni wrażeń
wróciliśmy do
Krakowa na nocleg.
 Drugiego dnia
pojechaliśmy do ZOO.
Mimo niekorzystnej
pogody z ciekawością
oglądaliśmy różne
gatunki ptaków,
ssaków, gadów  i
płazów. 

Jedne budziły
zachwyt a inne strach.
Niebywałą atrakcja dla
uczniów była także
kręgielnia. Chociaż
 pierwszy raz
graliśmy  w kręgle, to
po kilku minutach
poczuliśmy się jak
zawodowcy. 
 Nasz  wyjazd

zakończył się
pomyślnie. Wszyscy
zadowoleni i pełni
niezapomnianych
wrażeń wrócili do
domu.

Stopka Królowej Jadwigi

Wieliczka

Kręgielnia

ZOO

W Krakowie byłem po
raz pierwszy i nie
żałuję. Zwiedziłem
piękny Wawel i miasto.
Przeżyłem wiele
miłych chwil ze
starszymi kolegami,
byłem w fascynującej
Wieliczce, co prawda
padałem ze
zmęczenia, ale warto
było przejść każde
miejsce. Ciekawe były
zmagania z kulami na
kręgielni

i mała adrenalina w
miejscu, gdzie można
było pograć w gry.
Podróż długa i
wyczerpująca, ale
warta moich
wspomnień.

           J.Wojnowski
Z.Wojnowska

Z.Wojnowska

Z.Wojnowska

Z.Wojnowska
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                                 NASI WIERNI PRZYJACIELE

Moje koty

Mówi się, że psy to
nasi najwierniejsi
przyjaciele. Śmiem
twierdzić, że jest
inaczej. W moim
domu są psy, ale też
i koty. Kotka Mimi (
biała w czarne łatki)
chodzi za nami jak
cień. Uwielbia
wskakiwać na kolana
i się łasić, kocha też
wygrzewać się w
zimne dni na
kaloryferze. Jest
kochającą mamą
Mietka ( czarny).
Kocurek jest
najsłodszym
zwierzątkiem na
świecie. Można z
nim wyprawiać
dziwne akrobacje.
Wystarczy wziąć go
na ręce, a on wygina

się w różne strony i
słodko mruczy.
Kocha biegać po
podwórku, robić
fikołki w trawie,
wspinać się na
najwyższe konary
drzew. Wspólnie z
moimi psami ( pudel-
kami) bawi się w
łapanego, przewraca,
wskakuje na co się
da. Uwielbiamy
oglądać te ich
zabawy. 
Mietek jest
wdzięcznym kotem,
prawdopodobnie
dlatego, że
troszczymy się o
niego jak o
domownika.
Niedawno miał
wypadek,  biodro

było uszkodzone i
nie mógł chodzić.
Długo musiał leżeć w
koszyku, w domu, by
wyzdrowieć. Nigdy
nie zapomnę jego
smutnych oczu, gdy
znaleźliśmy go na
wycieraczce przed
domem. Prosiły o
pomoc, więc jak
można było jej mu
nie udzielić.
Zawieźliśmy go do
weterynarza, biodro
zostało nastawione,
kot dostał leki i mógł
spokojnie zdrowieć.
Myślę, że dlatego
teraz lubi z nami
robić " noski
eskimoski".
   Zwierzęta

to wspaniali
przyjaciele ludzi. Są
wierne, kochające i
nigdy specjalnie nie
robią krzywdy.
Każdy powinien choć
raz w życiu
wychowywać
zwierzaka, to
wspaniałe
doświadczenie i
nauka tolerancji
zachcianek i
nawyków pupilka.
Zachęcam więc
Was, kupcie
zwierzaka, dajcie mu
dom i troszkę
miłości, a usłyszycie
w zamian, np. słodko
brzmiące mruczando
- podziękowanie.

 AFORYZMY O  
 KOTACH I PSACH

"Ludzie, którzy
nienawidzą kotów, w
swoim następnym
życiu wrócą jako
myszy."
Faith Resnick

2. "Pies jest jedyną
istotą na świecie ,
która bardziej kocha
Ciebie niż samego
siebie"./J. Billings /

"Aby mieć właściwe
spojrzenie na własną
pozycję w życiu,
człowiek powinien
posiadać psa, który
będzie go uwielbiał,

i kota, który będzie
go ignorował"./ D.
Bruce/

"Już od dawna, od
zarania - poprzez
wszystkie wieki -
ciągną się
popiskiwania,
skomlenia i szczeki.
- Idą pełne animuszu
- wspólnie z nami
drogą - cztery łapy -
para uszu - oczy -
nos i ogon." /Ludwik
Jerzy Kern/

 "Świadectwem
mądrości człowieka
są muzea, biblioteki i
wiedza osób
wykształconych. Psy
mają swą mądrość

we krwi" /Donald
McCaig/

J.Wojnowski




