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klasa IIkl.V

   Rok szkolny
rozpoczęliśmy od
sprzątania naszej

okolicy, czyli
naszego małego

świata w
corocznej akcji

jesiennego
sprzątania. Tym

razem pod
hasłem:  

   Wyprawa
poprawa

Nowy zarząd SU

CZEŚĆ!!!  STARTUJEMY W NOWYM ROKU
SZKOLNYM 2015/2016!

Nowy rok szkolny, to i nowy
Samorząd Uczniowski. Jego

wybór poprzedziła 2 tygodniowa
kampania wyborcza.

   Przewodnicząca: Paulina K.
   Zastępca: Weronika S.
   Sekretarz: Karol G.
   Skarbnik: Filip B.
Opiekunem, wybranym drogą
tajnego głosowania, w którym
wzięli udział wszyscy uczniowie
kl.I-VI, został podobnie jak w
roku ubiegłym Pan Michał Ch.,
nasz pan od wuefu.
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ŚWIATOWY
DZIEŃ

TABLICZKI
MNOŻENIA

My także przyłączyliśmy się do
obchodów tego dnia. Od rana w
historycznych murach naszej
szkoły słychać było Tabliczkę
Mnożenia. Uczniowie wykonali
wspaniałe plakaty promujące naukę
liczenia, które zaprezentowali przed
całą społecznością szkolną, także
pierwszoklasistami! Ważne jest
bowiem zachęcanie dzieci od
najmłodszych lat do nauki
matematyki, która przecież
nazywana jest nie bez przyczyny
Królową Nauk. Uczniowie grali w
edukacyjne gry interaktywne oraz
Mistrza Mnożenia. Było przy tym
sporo emocji i radości. Jak to
stwierdzili trzecioklasiści:

MATEMATYKA jest
nie tylko do

nauczenia, ale i do
polubienia!

Co to jest burza?
Jak powstaje prąd?
Jak bezpiecznie korzystać z
urządzeń elektrycznych?
Na te i wiele innych pytań potrafią
odpowiedzieć uczniowie naszej
szkoły dzięki udziałowi w akcji
"Bezpieczniej z prądem".

logo akcji

kl.II.

zadania interaktywne

kl.IV przy grze edukacyjnej

.

Czyżby następcy
Lewandowskiego?..

Nasza drużyna piłkarska strzeliła
tyle goli, że zajęła II miejsce w

gminnych zawodach piłki nożnej,
jakie odbyły się 24 września na

orliku przy Zespole Szkół w
Mełgwi. Sukces tym bardziej
cenny, gdyż okupiony został

przykrą kontuzją jednej
zawodniczki. 

Ale nie tylko matematyka...
Ruszył coroczny konkurs

ortograficzny "ZŁOTE PIÓRO" .
Biorą w nim udział chętni

uczniowie klas IV, V, VI. Walka z
bykami jest wieloetapowa i trwa

cały rok. W majowym finale
zostanie wyłoniony jej

zwycięzca, który otrzyma tytuł
szkolnego Mistrza Ortografii i

symboliczne złote pióro. Za nami
już pierwszy etap eliminacji
klasowych, 11 osób będzie
kontynuować ortograficzną

corridę. 
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Na ognisku pieczemy ziemniaki...

bieg z ziemniakiem na łyżce sztafeta między ziemniakami

konkurs obierania ziemniaka

zerówka czeka na pieczone

Wszystkie konkurencje związane były oczywiście z
"bohaterem dnia", a zatem; sztafeta z ziemniakiem

na łyżce, rzut ziemniakiem do koszyka, skoki na
skakance z ziemniakami podtrzymywanymi

kolanami, a także slalom między ziemniakami, rzut
ziemniakiem do celu oraz konkurs dla mam w

obieraniu ziemniaka na najdłuższą obierkę.
Rozstrzygnięty został rodzinny konkurs na

"Kartoflanego Cudaka".

ziemniaczane cudaki

                  DZIEŃ 
   PIECZONEGO ZIEMNIAKA
To swoiste święto, którego bohaterem był jego
wysokość Ziemniak, jest znakiem rozpoczynającej
się jesieni. Obchodziliśmy je rodzinnie 2
października przy wspólnej zabawie, ognisku,
pieczonym ziemniaku i kiełbasce.
Nasze mamy przygotowały także różne potrawy
ziemniaczane.
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ZIEMNIACZANE CUDAKI - KARTOFLAKI

Oto prace konkursowe wykonane indywidualnie
lub rodzinnie. Podstawowym materiałem był

oczywiście ziemniak, do niego dodawano inne,
najczęściej również naturalne materiały. Powstały
wspaniałe fantastyczne ludziki, zwierzęta, stworki,

ale także postaci z literatury dziecięcej, baśni i
bajek...

Wszyscy twórcy Kartoflaków otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
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