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przewodnicząca - Angelika Żak

zastępca - Paweł Wojdaszko

sekretarz - Kamila Andrzejewska

występ kl. V b

V b

Dnia 14 października 2015 r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Akademię z tej
okazji przygotowała klasa Vb pod opieką swojej wychowawczyni p.Marleny
Olszewskiej. Tego roku występ był bardzo oryginalny. Uczniowie przygotowali
muzyczny kabaret o szkole, zamiast słów używali piosenek.

Na koniec p. dyrektor Marek Szuwarowski złożył życzenia samych sukcesów i
satysfakcji z pracy wszystkim pracownikom szkoły.
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NASZ SAMORZĄD
Oto przedstawiciele społeczności uczniowskiej:
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Dnia 22 października 2015 r. w naszej szkole
odbyło się Ślubowanie klas I, czyli przyjęcie
najmłodszych w poczet uczniów Szkoły
Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps.
„Nil” w Rakowcu. Uroczystość rozpoczął krótki
egzamin, w ramach którego: uczniowie klasy I a
opowiedzieli bajkę o piernikowym ludziku,
uczniowie klasy I b zaśpiewali piosenkę pt.: „Witaj
szkoło”, natomiast uczniowie klasy I c
wyrecytowali wiersze. Następnie dzieci
odśpiewały hymn szkoły i złożyły przysięgę. Po
czym pan dyrektor Marek Szuwarowski pasował
każdego pierwszaka na ucznia naszej szkoły i
złożył im gratulacje. Na zakończenie dzieci
otrzymały upominki od Rady Rodziców i
zapozowały do wspólnego zdjęcia. Po części
oficjalnej wszyscy udali się na słodki
poczęstunek.

Ślubowanie

Ślubowanie2

I B pasowanie

ŚLUBOWANIE KLAS I
Już są uczniami naszej szkoły !!!
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Warsztaty dyniowe

Dnia 27 października
2015 r. uczniowie klasy
I a i uczestnicy zajęć
rewalidacyjnych wzięli
udział w warsztatach
dyniowych, które odbył
y się w Świetlicy
Kulturalno - Oświatowej
w Rakowcu.
Uczestnicy zajęć pracę
rozpoczęli od
wykonania projektu,
następnie rzeźbili

swoje dynie, a na
koniec usunęli miąższ.
Uczniowie pracowali
pod czujnym okiem p.
Piotra i swoich
nauczycielek. Powstały
piękne dzieła, które
społeczność szkolna
podziwiać mogła na
przygotowanej
wystawie.

warsztaty dyniowe

Dnia 18 września
uczniowie klasy I ze
swoimi
wychowawczyniami
wybrali się na rajd
pieszy do Pawlicy. 
W drogę wyruszyliśmy
o godz. 8.15,
wybraliśmy
bezpieczną trasę
polnymi drogami. Do
celu dotarliśmy ok.
godz. 9.00.
Na miejscu czekało na
nas rozpalone ognisko,
przy którym piekliśmy
kiełbaski, żeby zjeść

posiłek i odzyskać siły
po meczącej drodze.
Następnie rozpoczęły
się zabawy na
boiskach: graliśmy w
piłkę nożną, siatkówkę,
bawiliśmy się w
ganianego i
przeciąganie liny.
Miłośnicy przyrody
szukali i podziwiali
polne zwierzęta. W
międzyczasie
opiekunowie chętnym
dzieciom malowali
twarze. 

rajd

liście

Wycieczka do Biskupina

18 września  odbyła się  szkolna wycieczka do
Biskupina. Klasy III a, IV a i V b zwiedzały
skansen - rekonstrukcję pierwszej osady na
Polskich ziemiach sprzed 3000 lat. Dużą atrakcją
cieszyła się przejażdżka kolejką wąskotorową do
Żnina. Celem wycieczki było uświadomienie
uczniom, jakim przeobrażeniom uległo życie na
przestrzeni dziejów.

wycieczkarajd do Pawlic

25 września 2015 r.
Samorząd Uczniowski
naszej szkoły udał się
do Tychnów  na 
uroczystość 
Jubileuszu 70-lecia
szkoły i  nadania
imienia, patronem
placówki została Maria
Kotlarz. Uroczystość
rozpoczęła się mszą
świętą w intencji byłych
i obecnych
pracowników, uczniów
i ich rodziców.
Poświęcony został
sztandar szkoły. Po
uroczystej mszy w
szkole nastąpiło
przekazanie sztandaru
i część artystyczna. 
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krzyżówka

INFORMACJE:

Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Rakowcu
zdobyła nagrodę III stopnia w Ogólnopolski
Konkursie SKO dla Szkół, wysokość nagrody to
1000 zł. PKO Bank Polski co roku nagradza
szkoły, które w programie SKO wykazały się
największą aktywnością i pomysłowością.
Pieniądze już są na koncie Samorządu
Uczniowskiego.

Zakończyliśmy zbiórkę kasztanów, razem
zebraliśmy 1600 kg kasztanów. Dziękujemy
wszystkim biorącym aktywny udział w zbiórce!!!

kasztany

ZAJĘCIA KULINARNE
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Rakowca” we współpracy ze Szkołą Podstawową im.gen. Augusta
Fieldorfa ps.” Nil”, zrealizowało kolejny projekt przeznaczony dla mieszkańców Rakowca.
W dniach 2 i 9 października odbyły się spotkania kulinarne pod hasłem „Jedz z głową”
dofinansowane z Funduszu Akumulator Społeczny ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
W czasie spotkań zaproszeni uczestnicy mieli okazję do wysłuchania prelekcji pani dietetyk
i  obejrzenia filmów zachęcających do prowadzenia zdrowego stylu życia . Głównym elementem
spotkania było jednak wspólne przygotowywanie i smakowanie potraw. Organizatorzy zajęć
pokazali, że zdrowe i dietetyczne posiłki nie muszą kojarzyć się z nudą i mają o wiele więcej zalet
niż fast foody lub kupne dania. Ponadto wspólne  gotowanie to dobra okazja do rozwijania więzi
rodzinnych i znakomity sposób na aktywne spędzenie czasu.
W czasie zajęć przeprowadzono także konkursy rozwijające zmysły smaku i zapachu, a najlepsi
smakosze otrzymali nagrody.

zajęcia kulinarne

zaj.kulinarne
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