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Szkoła Podstawowa im.
Kawalerów Orderu
Uśmiechu w
Marcinkowicach
Marcinkowice, ul. Szkolna 1
55-200, OławaNumer 1 11/15

arch.szk.

Uroczystą inaugurację roku szkolnego 2015/2016
przygotowali i poprowadzili uczniowie klas V wraz z
wychowawcami. 
Podczas przedstawienia można  było  ostatni raz  przenieść
się wspomnieniami w minione wakacje.
Po raz pierwszy uczniów, rodziców oraz nauczycieli
 przywitała nowa Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu pani Małgorzata Marmulewicz.
Szkoła wzbogaciła się nie tylko o nowych uczniów, ale
również  grono pedagogiczne.
Po części oficjalnej uczniowie udali się razem ze swoimi
wychowawcami do klas.
Mamy nadzieję, że dwumiesięczny wypoczynek doda nam
wszystkim energii do wytężonej pracy w rozpoczętym nowym
roku szkolnym.

arch.szk.

arch.szk.

   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO      
                                        2015/2016

Poczet Sztandarowy SP Marcinkowice

Występ klas
piątych

Występ klas piątych
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21 X OBCHODZILIŚMY
ŚWIATOWY DZIEŃ

ORDERU UŚMIECHU
Aby uczcić ten wyjątkowy
dzień, uczniowie klasy VIb
przygotowali krótkie
przedstawienie, w którym
przypomnieli historię Orderu
Uśmiechu oraz ceremonię
jego wręczania. 

-

Kolejny już raz uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w Akcji
Sprzątania Świata. Uzbrojeni w
rękawice i worki przeszli ulicami
naszej miejscowości. Po niespełna
godzinie ich worki zapełniły się
przeróżnymi śmieciami. Ich
„trofea” po brzegi zapełniły szkolne
kubły. Dzieci spisały się na medal
sprzątając ten swój kawałek
świata. Oby jak najdłużej pozostał
taki czysty…

-

Zmiana hymnu
Ostatnio okazało się, że będzie zmieniony hymn szkolny. Różnica
między głosującymi za nowym hymnem a ich przeciwnikami była
nieznaczna. Grupa, która była za zmianą, pewnie poszła po rozum do
głowy i uznała, że po co śpiewać trudny hymn, skoro „Słoneczny Order
Uśmiechu” jest banalny i krótki. Oczywiście część stwierdziła, że
zmiany są niepotrzebne, bo według klasy Vb trzeba myśleć i ułatwiać
sobie życie. Chyba, że robiono to specjalnie lub bano się następnego,
bo zawsze może być gorszy. Jednak panika jest niepotrzebna,
wszystko będzie dobrze…
                                                                       
                                                                      Mikołaj Mężyk

Uczniowie VIb

-
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   30 września wszyscy chłopcy        
 obchodzili swoje święto. 

 ,,Drag me down”
   One Direction

                       
                          DZIEŃ CHŁOPAKA 2015

Dziewczynki
dwoiły się i
troiły, aby ten
dzień uczynić
wyjątkowym. 
No i udało się! 

W każdej klasie
było inaczej: w
jednej śmieszne
życzenia, w
innej wesołe
wierszyki, w
kolejnej drobne
upominki i słodki
poczęstunek,

ale w każdej
dużo uśmiechu i
radości.
Koleżanki z
każdej klasy
zadbały o
wyjątkową
atmosferę na
ten dzień;-) 
Teraz zapewne
czekają na
rewanż 8
marca…;-)

[Harry:]
I've got fire for a
heart
I'm not scared of
the dark
You've never
seen it look so
easy
I got a river for a
soul
And baby you're
a boat
Baby you're my
only reason.

Mam ogień

zamiast serca, 
Nie boję się
ciemności.
Nigdy nie
myślałeś że to
takie proste.
Mam rzekę
zamiast duszy
I kochanie
jesteś łodzią
Kochanie, jesteś
moim jedynym
powodem.
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Jak co roku Szkoła Podstawowa
 zorganizowała j obchody Dnia
Niepodlegości. Impreza ta chyba
już na dobre wpisała się w życie
mieszkańców naszej
miejscowości. Stałymi punktami
programu są: Bieg Marcina oraz
część artystyczna
przygotowywana przez uczniów
naszej szkoły. W tym roku
uczniowie pod opieką pań: Renaty
Jakobsche, Grażyny Cieśli i
Eweliny Golec pokazali montaż
słowno-muzyczny pt.: ” Pociąg do
wolności”.  Przed szeroką
publicznością wystąpił także
dziecięcy zespół ludowy „Marcinki”,
prezentując pieśni i tańce ludowe.
Odbył się również pokaz walk judo
oraz pokaz taneczny Dance Street
Academy. Wszyscy mogliśmy się
delektować pysznymi marcińskimi
rogalami. 
                                  R.J.
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Zwycięzcy z klas IV
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Pani Dyrektor, dziękujemy, że zgodziła się Pani na wywiad z nami. Na
początek pytanie pierwsze: 
Jak podoba się Pani nasza szkoła? I czy już się w niej Pani
zaklimatyzowała?
-Szkoła bardzo mi się podoba. Jest to nowoczesna, bardzo dobrze
wyposażona placówka, której z pewnością uczniowie innych szkół mogli
by wam pozazdrościć.
Jestem tu dopiero drugi miesiąc, ale zdążyłam już się w niej zadomowić.
Życzliwość, z jaką tu się spotykam,  sprawia, że czuję się tu naprawdę
dobrze.
Praca z dziećmi wymaga wiele poświęcenia i cierpliwości. Czy lubi
Pani pracę z dziećmi i dlaczego?
-Bardzo lubię pracę z dziećmi i dlatego zostałam nauczycielem. Nie
wyobrażam sobie innej pracy. A dlaczego? Uwielbiam dzieci za ich
otwartość, za szczerość, za ich spontaniczność. Praca z dziećmi zawsze
dawała mi dużo satysfakcji i dodawała pozytywnej energii.

Od września jest Pani dyrektorem naszej szkoły. Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na to
stanowisko? Czy trudno jest być dyrektorem?
-Zawsze byłam osobą bardzo aktywną, lubiłam jak się dużo działo wokół mnie, lubiłam nowe wyzwania.
Podejmowałam wiele różnych działań społecznych. Przez wiele lat pracowałam w harcerstwie. Zawsze byłam
bardzo aktywna, a szkoła stwarza możliwości podejmowania wciąż nowych wyzwań, więc myślę, że dlatego.
Czy i co planuje Pani zmienić w naszej szkole?
-Nasza szkoła jest bardzo dobrą szkołą, ma świetną opinię w środowisku, bardzo wysoko stoi w rankingach,
uczniowie klas szóstych świetnie piszą egzaminy sprawdziany zewnętrzne. Myślę, że nie ma co zmieniać tego,
co jest dobre. Pewnie jakieś drobne zmiany będą, ale tylko po to, aby nasza szkoła była jeszcze lepsza.
Natomiast nie planuję żadnych drastycznych zmian.
Na pewno praca zajmuje w Pani życiu wiele czasu. A jak spędza Pani czas wolny?
-Niewiele go mam, ale ten, który posiadam poświęcam na lekturę. Uwielbiam czytać. Bardzo lubię też teatr,
operę, lubię pływać i oczywiście spędzanie czasu z najbliższymi.
Wiele osób ma swoją myślą przewodnią, złotą myśl, która kierują się w swoim życiu. Czy Pani ma jakieś
życiowe motto?
-Życiowe motto… Może to nie jest złota myśl, ale moimi wartościami naczelnymi była uczciwość i rzetelna praca.
Myślę, że dobrze wybrałam. Zawsze kierowałam się tymi dwoma wartościami i dobrze na tym wyszłam.
O czym Pani marzy?
-Zawodowo? Zawodowo marzę, żeby szkoła, którą kieruję była miejscem, w którym zarówno uczniowie jak i
pracownicy czują się u siebie, czują się za nią odpowiedzialni. Chciałabym, aby w naszej szkole wszyscy czuli
się bardzo dobrze. Natomiast prywatnie marzę o wnuku.

Tego Pani serdecznie życzymy i dziękujemy za rozmowę.

                 
           Praca z dziećmi dodaje energii...
                   
                  Z nowym Dyrektorem Szkoły rozmawiają 
                      Michalina Rybak oraz Mikołaj Mężyk

Dyr Małgorzata Marmulewicz
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Galeria ludzi nietuzinkowych
                   Czwartoklasista na quadzie

Chłopak z IV klasy, Sebastian Jakubowski, to
bardzo dobry piłkarz, ale również dobry
quadowiec.
Pomysł i inspiracja na jazdę na qadzie pojawiła się w
przedszkolu, kiedy miał 6 lat. Sebastian, podobnie jak
jego kuzyn, chciał mieć swojego quada i poprosił
rodziców, żeby mu go kupili.

Jego pierwszy quad to tzw. składak chiński, 50 cm3,
rozpędzał się do 50km/h. Rok temu Sebastian dostał
od rodziców nowego quada. Jest on znacznie lepszy 
i bardziej wytrzymały od poprzedniego. Quad Yamaha 
ma  pojemność 150 cm3, a rozpędza się do 120km/h.
Sebastian nie traktuje jazdy na quadzie jako sport, lecz
jako przyjemność i rozrywkę. Nikt go nie uczył jeździć
na tym pojeździe, jest samoukiem. Zawsze jeździ w
kasku i ochraniaczu na plecy zwanym „żółwiem”,
ponieważ według niego bezpieczeństwo to podstawa.
Sebastian jest na razie jedyną osobą w naszej szkole,
która jeździ na quadzie. 
                                                                Paweł Baj

XIII Wrocławski Matematyczny

Marsz na Orientację

To świetna zabawa z matematyką w lesie i miły sposób spędzenia

sobotniego jesiennego dnia. Rozwija nie tylko umiejętność logicznego

myślenia i orientacji w terenie, ale i sprawność ruchową. W tym roku

zgromadził blisko 1000 uczestników. 

Naszą szkołę reprezentowały trzy drużyny:

Piątoklasiści: Emilia Borodzicz kl. Va, Aleksandra Falkowska kl. Va,

Krzysztof Cieciorko kl.Va, Paweł Baj kl. Vb. Szóstoklasiści: Martyna

Szamburska kl. VIb, Wojciech Haładewicz kl. VIb, Mateusz Jurczak kl.

VIa. Nauczyciele: Jadwiga Falkowska, Aneta Biadalska, Barbara

Kołodziej. Po zakończeniu biegu nasi uczniowie orzekli, że była to

znakomita zabawa i bardzo chętnie wezmą w niej udział za rok. I przecież

o to tu chodzi!;-) 

Wszyscy uczestnicy ukończyli marsz i zdobyli po 9 z 11 punktów

kontrolnych!  Gratulujemy!!! 

                                                                  B.K
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16 września w Bystrzycy
odbyły się zawody w

biegach przełajowych.
Zawodnicy pokonywali dystans w zależności od
wieku od 400m do 800m.

Naszą szkołę reprezentowało 
20 uczniów:

Gabriela Wilczyńska  IVb
Jagoda Wójcik  IVa
Natalia Blok  IVa
Justyna Dzięsław  Va
Emilia Borodzicz  Va
Lena Korzeniowska  Va
Emilia Burzawa  Va
Kinga Gryczon  VIb
Gabriela Stopry  Vb
Anna Kościelna  Vb
Paweł Baj  Vb
Kamil Rybiałek  Vb
Szymon Zacharow  VIb
Kamil Skrzyszowska  IVa
Nikodem Paprzycki  IVb
Maciej Kuświk  IVb
Szymon Banasiewicz  Va
Wojciech Balawender  Va
Kornel Chajdziony  Va

             
                     
                       PROJEKT MODOWY

W tym numerze proponujemy 
wam jesienną stylizację 

zaprojektowaną przez Magdę Gawlińską.

   
To projekt składający się ze spodni o długości 7/8,
bluzki zwanej baskinką z dłuższym tyłem oraz okrycia
wierzchniego, czyli żakietu. Spodnie są dość luźne, ale
zarazem eleganckie. Bluzka z długim rękawem
wykonana jest z ciepłego i przyjemnego materiału.
Obie rzeczy są w jednolitych kolorach –
jasnoróżowym i łososiowym, modnych w tym sezonie.
Całość dopełnia ciepły, krótki żakiet z rękawami ¾ w
jesiennych barwach. Buty, bardziej sportowe, dodają
projektowi lekkości, sprawiając, że stylizacja nie
nabiera przesadnej elegancji.            M.G.

Reprezentacja Marcinkowic

Projekt M. Gawlińskiej
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25 listopada w Szkole Podstawowej  w
Marcinkowicach odbyła się  I Olimpiada
 matematyczno – przyrodnicza. Wzięło w niej udział
osiemnastu uczniów z sześciu szkół Gminy Oława.
Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą w kilku
konkurencjach w zakresie dwóch przedmiotów:
matematyki i przyrody. Na najwyższym stopniu
podium stanęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Marcinkowicach w składzie: N. Kowalska, D.
Orłowska, W. Haładewicz, drugie miejsce wywalczyli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ścinawie
Polskiej, a trzecie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Bystrzycy.

               
                 Jubileuszowy 
             XV Dzień Papieski 
   Jan Paweł II - Patron Rodziny  

                     16 X 2015 

16 października obchodzony był XV Dzień Papieski.
   Z tej okazji uczniowie klasy Va przygotowali wraz z
katechetkami: panią Elżbietą Haczkowski i panią
Jolantą Kincel inscenizację słowno-muzyczną.
Zaprezentowano scenkę, w której przedstawione były
informacje na temat tego dnia. Mówiono o młodości
Karola Wojtyły oraz śpiewano piosenki, nawiązujące do
papieża - Polaka. 
Przedstawienie było wystawiane dwa razy: dla
uczniów klas IV-VI i I-III. Inscenizacja była bardzo
udana, szczególnie podobały się piosenki.
                                                      Julia Taraziewicz

Zwycięzcy olimpiady

Jan Paweł II
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PASOWANIE
NA

PIERWSZAKA

23 października w naszej szkole
odbyło się pasowanie na ucznia.
Bohaterowie dnia wystąpili w
programie artystycznym,
przygotowanym pod kierunkiem:
Adeli Pelc, Anity Gulbińskiej, Iwony
Składnik oraz Kamili Luch. Po
złożeniu ślubowania, dyrektor
Szkoły Małgorzata Marmulewicz
pasowała każde z nich na ucznia
ołówkiem, a dyrektor GZO
Stanisław Górka wręczał im
pamiątkowe dyplomy.    N.J.

 Jak świętowaliśmy
Dzień Nauczyciela?

  14 października społeczność naszej szkoły
uroczyście obchodziła Dzień Edukacji Narodowej,
popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Jest to
także święto pracowników administracji i obsługi
szkoły. Apel przygotowali uczniowie klas drugich pod
opieką pani Katarzyny Borodzenia. Scenariusz
przedstawienia opracowała Agnieszka Machowska, a
dekoracje wykonała Jolanta Koprowska Samorząd
Szkolny klas I-III ufundował każdemu nauczycielowi
upominki, a wręczyli je pierwszoklasiści. Po
uroczystym apelu wychowawcy ze swoimi uczniami
rozeszli się do klas.                                         N.J.

Występ kl. II

Dla naszej Pani...

Już pierwszaki

Pasowanie
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Smacznie, zdrowo,
kolorowo...

Szkoła to nie
tylko nauka
ułamków i
zasad
ortograficznych,
to również
nauka tego jak
dbać o zdrowie.

Uczniowie  z
klasy VIb
pokazali nam,
jak to się robi na
co dzień.
Przygotowali
stoisko ze
zdrową

żywnością -
wspaniałe
kanapki,
ciasteczka i
desery:)

14 października
uczniowie klas
piątych  spędzili
zdrowo,
aktywnie i
sportowo. 
Tego dnia
pięcioklasiści
pojechali na
basen do
Oleśnicy.

Spędzili tam 2,5
godziny na
zabawach 
w wodzie.
Mogli
skorzystać 
z basenu
sportowego,
rekreacyjnego 
z rwącą rzeką,
jacuzzi i dwóch
zjeżdżalni. 

Zabawa była tak
fajna, że wielu z
nich nie chciało
wracać tak
szybko i mieli
ochotę zostać o
wiele, wiele
dłużej. 

Wycieczka
klas piątych 

na basen

Tłum amatorów zdrowej żywności

Relaks w jakuzzi

Och, jak przyjemnie... ;)

Rwąca rzeka
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                        CIEKAWOSTKI
Ludzie urodzeni w latach 1995-1999 żyli w 3 dekadach,
2 wiekach i 2 tysiącleciach, i nie mają jeszcze 18 lat.
Im bardziej podoba ci się jakaś osoba, tym łatwiej ci ją
rozśmieszyć. 
Według jednej z ankiet przeprowadzonych przez
francuskiego naukowca wynika, że Polki są
 jednymi z najpiękniejszych kobiet świata.
Mężczyźni całujący żony przed wyjściem do pracy
żyją do 5 lat więcej, mają mniej wypadków
samochodowych i więcej zarabiają.♥  
                                                          M. Wilczyński

„Listy do M 2”
Po 4 latach bohaterowie wracają do nas z kolejną
dawką śmiechu i nierozwiązanymi problemami. Kostek
próbuje namówić tatę, aby oświadczył się Doris.
Film został wyreżyserowany przez Macieja Dejczera i
trwa półtorej godziny. Stanowi przeplatankę historii
znanych nam już rodzinek. Wszystkie łączą się ze
sobą, co tworzy spójną opowieść. Jest to komedia
romantyczna. Aktorzy bardzo dobrze sobie poradzili w
odtworzeniu ról. Jednak, po obejrzeniu pierwszej
części, spodziewałam się czegoś więcej. Miałam
wrażenie, że chwilami był to dramat, a nie komedia. Co
chwilę ukazywały się smutne sceny. Mimo wszystko
polecam ten film osobom, którym bardzo spodobała
się pierwsza część, bądź tym, które nie oczekują
niczego spektakularnego. Moja ocena 8/10
                       MICHALINA  RYBAK

       ci
       e
       k
       a
       wo
       s
       t
       ki
 M.
Wilczyński

 
        „Naszym zdaniem…”- 
     Recenzje książek i filmów

Andrzejki
Dyskoteka
andrzejkowa.
25 listopada
odbyła się
szkolna
dyskoteka
andrzejkowa
zorganizowana
przez uczniów
kl. Va i Vb.

Tradycyjnie już
nie zabrakło na
niej wróżb
przygotowanych
przez uczniów.
Jedną z nich
jest roztapianie
wosku i
przelewanie go
przez dziurkę od
klucza. 

Najbardziej
"ciekawscy"
mogli poznać
kilka tajemnic ze
swojej
przyszłości.      
Ciekawe, czy
się spełnią...?
Cóż, niedługo
się
przekonamy...

Uczniowie kl. IVa Dziewczyny z kl. Vb
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  POZDROWIENIA
    I ŻYCZENIA

Pozdrawiam wszystkich nauczycieli. M.k. W.
Seff Cię pozdrawia. Marcela  
Pozdrawiam panią Rutkowską. A.K. :D
Pozdrawiam całą klasę VI a, szczególnie: Ewkę,
Zochę, Werę i Ankę. Wszystkie Wiktorie z osobna i
wszystkich chłopaków. Daria �
Chciałabym pozdrowić Panią dyrektor za to, że kazała
założyć mi bluzę, bo naprawdę było mi zimno. Z.
Świętach
Chciałabym pozdrowić panią Renatę Jakobsche. Kinia
Pozdrowienia dla klasy 6a i wszystkich nauczycielek.
Ewelina �
Pozdrawiam wszystkie nauczycielki, a szczególnie
Panią Jakobsche. Weronika Opalińska
Pozdrawiam mojego kolegę z 4a –Kamila S. 
Ania z 6a
Pozdrawiam wszystkie nauczycielki i życzę, aby
przetrwały z nami cały rok. Daria
Chciałabym pozdrowić Digę i Patty. Kinia<3
Serdecznie pozdrawiam Anię Mojsiejów, Wikę
Wolniewicz, Werkę O. i Ewkę W. Wika �
Pozdrowionka dla mojej najlepszej kl.5a. Miki W.

Pozdrowienia dla najlepszej nauczycielki, Doroty
Tomickiej. Wielbiciel
Pozdrowienia dla Aureli. Kociaczka.pl
Pozdrawiam: Masełko-Osełko, Rycha, Justynę, Henia,
Karolinkę, Krzyśka.  Babunia <3
Pozdrawiam klasę 5b. Dominik
Pozdrowienia dla pani Rudkowskiej i pani Kołodziej.
Kornel
Pozdro dla Krzyśka, Babci, Justyny, Wojtka D. i
Puszka. Kornel
Dzięki Nati za bycie dobrą przyjaciółką. Martyna
Dla MZZ, jesteś moją bardzo fajną przyjaciółką. PS.
Nie graj tyle w MC! Nati :*
Pozdrawiam klasę 5b, a najbardziej Natkę i Martynę O.
Chłopaków też pozdrawiam. Sandacz :*

Pozdrowienia dla Sebastiana. Kamil
Szkoda, że nie chcecie się pogodzić, Kornelio i
Sandro. Maks
Bardzo lubię moją klasę 5a. Karolina Łągiewczyk
Zdrowia i szczęścia życzę Emilce Burzowej. Karolina
Łągiewczyk
Pozdro dla Leny , Smerfa, Rysia, Justyny i Wilka.
Cichy wielbiciel
Pozdrowienia dla pani Agnieszki Rutkowskiej.
Małgosia K.

Życzę Pani Cieśli dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności i dużo radości. Leszek Boratyn
Pozdrawiam P. Cieślę, ponieważ jest pani najlepszą
nauczycielką na świecie. Dziękuje również za naukę.
Oliwia Janik
Serdeczne pozdrowienia dla naszej ulubionej
nauczycielki Grażyny Cieśli. Chika
Pozdrowienia dla P. Kołodziej., P. Cieśli., P. Biadalskiej
i dla kumpeli Doby. Czarny kot
Ja pozdrawiam Martynę, Kikę, Wikę, Hanię, Julię,
Pattę. Karola
Pozdrowienia dla całej 6b! Kamila
   
                                 Opracowała Misia Rybak VIb

Pozdrawiam Misię, Niunię, Kikę, Maję, i Kamcię!
Martynka �
Pozdro dla wszystkich wilków! Patta
Pozdrawiam moją najlepszą przyjaciółkę, która
niedawno dołączyła do mojej przygody z labiryntem.
Pani Generał
Pozdrawiam Majkę i Natalkę. Kamcia
Pozdrowienia dla moich polarnych zwierzaków. Sowa
Pozdro, księżniczko! <3 Olo
Pozdrawiam Martynkę, Karolę, Kikę, Kamcię, Majkę,
Natkę i Niunię, i całą 6b! Misia
Pozdrawiam Maję, Natalkę, Kikę, Misię i Martynę.
Kamila
Pozdrawiam całą klasę 6b oraz wszystkie
nauczycielki!  Natalia 
Olo, kocham cię! Tajemnicza wielbicielka.
                              


