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WALENTYNKI

Święto Szkoły

Bal karnawałowy

   Poszukaj swojej WALENTYNKI -
      str.3

              

         DZIEŃ  KOBIET

   8 maca szkoła wypełniła się zapachem
wiosennych kwiatów, słodkich życzeń 
i upominków. Wszyscy chłopcy pamiętali o
święcie swoich Pań i koleżanek...
czytaj str.4

    21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny,          
świętowaliśmy   Dzień Patrona naszej szkoły, 
  którymi są  Kawalerowie Orderu Uśmiechu...
                                                                    ....więcej na str.2
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     ŚWIĘTO SZKOŁY

   Tegoroczna uroczystość odbywała się pod hasłem  
„Bezpieczni latem, jesienią, zimą i wiosną!”
Pierwsza część uroczystych obchodów rozpoczęła się
od złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.
Następnie dyrektor Małgorzata Marmulewicz
przekazała  przewodniczącej samorządu
uczniowskiego Martynie Jurkiewicz  symboliczny
klucz do bram szkoły.
Klasy IV-VI utworzyły wiosenny korowód, który
przeszedł ulicami Marcinkowic. Uczniowie,
eskortowani przez Straż Gminną, nieśli transparenty
eksponujące hasła i symbole dotyczące
bezpieczeństwa oraz wiosny.

   Druga część obchodów odbywała się w budynku
szkolnym, obfitowała w wiele wydarzeń o charakterze
kulturalno- wychowawczo- edukacyjnym. Uczniowie
uczestniczyli w spotkaniu z policjantami i oławskimi
strażakami. Klasy starsze spędziły ten czas na
sportowo - zawody drużynowe przeplatane konkursem
o bezpieczeństwie dostarczyły wielu emocji. Ostatnim
punktem w dniu święta szkoły było wręczenie odznak
„Super Kolega” i „Super Koleżanka”. W tym dniu swoją
obecnością zaszczycili nas wice wójt Gminy Oława
Teresa Jurijków –Górska, dyrektor GZO Stanisław
Górka, ks. Tomasz Zając oraz radny Marek
Sokołowski.                       N.J.
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   WALENTYNKI 2016

  Konkurs matematyczny
„Matematyka w biznesie”

  3 marca 2016r. odbył się IX Gminny Konkurs
Matematyka w biznesie”. Do zmagań przystąpiło 11
uczestników z sześciu szkół Gminy Oława. 
Uczestnicy rozwiązywali krzyżówkę, układali 
Tangram, odpowiadali na trudne pytania dotyczące
matematyki i rozwiązywali oryginalne zadania
dotyczące matematyki i biznesu. Wykazali się
ogromną wiedzą, wyobraźnią i logicznym myśleniem.
W rywalizacji indywidualnej na najwyższym stopniu
podium stanęły ex aequo Daria Orłowska z SP
Marcinkowice i Amelia Pawłowska z SP Bystrzyca,
drugie miejsce - Wojciech Haładewicz z SP
Marcinkowice. W zmaganiach drużynowych
niepokonaną została nasza szkoła. Zawodnikom
kibicowali zaproszeni goście: pan Stanisław Górka –
dyrektor GZO w Oławie oraz pan Marek Sokołowski –
radny Gminy Oława. Gościem honorowym był pan
Jerzy Baran – dyrektor ds. produkcji firmy Parker –
głównego sponsora tegorocznego konkursu.

   Nie dlatego, że Cię znam, Lecz dlatego, że Cię
lubię, Walentynkę Tobie dam.

    Dla najlepszej paczki na świecie Szymon, Laura,
Kamil, Natalia Panda i Miśka * Dla pani Agnieszki za
najlepsze W-F Nikola * Życzenia walentynkowe dla
Laurusi od Natusi* Wszystkiego najlepszego! Miłość,
szczęście najlepsze co się może przytrafić. Od Natusi
dla Laurusi*dla Natusi od Laurusi:  Dziękuje Ci za to,
że po prostu jesteś <3od Laurusi dla Natusi* dla Laury
Rz.Kocham Cię Szymon M….* Tak Pani śpiewa, tak
Pani gra,  a zawsze serduszko mi bije j* Love You
Michał Kocham Cię! Karolcia* I love you. Kocham Cię!
Justyna* I love. Kocham cię Emilko!* Mój mały kociak.
Magda V. Karolcia* Kocham Cię. Dla Chorążaka-
cichy wielbiciel* Zrobiłam tę walentynkę dla ciebie, bo
cię lubię!  Dla Nikoli Szołdry z okazji walentynek moja
księżniczko. Kocham cię. Karolcia* Dla Karoliny Ł. od
Michała Kuriaty* *Dla Eweliny Wielgosińskiej
Podobasz mi się bardzo <3 * Kocham panią Adelę*
Pani od informatyki i religii jest cudowna. 
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  DZIEŃ KOBIET
   8 maca szkoła wypełniła się zapachem wiosennych
kwiatów, słodkich życzeń i upominków. Wszyscy
chłopcy pamiętali o święcie swoich Pań i koleżanek.
Aby uczynić ten wyjątkowy dzień chłopcy prześcigali
się w pomysłach. Jedni piekli dla swoich koleżanek
ciasta i ciasteczka, drudzy wręczali im laurki i słodkie
czekoladki, a jeszcze inni układali wiersze... Wspaniały
odświętny nastój towarzyszył wszystkim przez cały
dzień.Kochani Chłopcy, doceniamy wszystkie Wasze
wysiłki i starania ;-)

KONKURS 
RECYTATORSKI

   22. 02. 2016r. uczniowie z klas IV –VI wzięli udział w
konkursie recytatorskim. Jury pracowało w składzie:
Jadwiga Falkowska, Renata Jakobsche, Grażyna
Cieśla, Małgorzata Szłapa, Barbara Kołodziej.
Największe uznanie wzbudziła recytacja w wykonaniu
ucznia kl. V b Mikołaja Mężyka,  Drugie miejsce zajęła
uczennica kl. VI a Daria Orłowska, trzecie uzyskała
Kamila Dumin z kl. V b. Komisja przyznała także dwa
wyróżnienia, dla Martyny Szamburskiej  oraz dla
Natalii Tkaczuk z kl. VI b. 
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   BAL KARNAWAŁOWY

Jarmark Wielkanocny

   19 i 20 marca nasza szkoła uczestniczyła 
w III Jarmarku Wielkanocnym organizowanym na
oławskim rynku. Na stoisku oferowaliśmy wspaniałe,
ręcznie robione świąteczne ozdoby oraz wypieki,
wykonane przez uczniów, ich rodziców oraz
nauczycieli. Uzyskany ze sprzedaży dochód zostanie
przeznaczony na potrzeby szkoły.               N.J.

   26 stycznia uczniowie klas 0-III bawili się na balu
karnawałowym, prowadzonym przez Stowarzyszenie
Wioski Rodzinne. Księżniczki, kościotrupy, wojownicy
ninja, tancerki, wiedźmy, strażacy (i mnóstwo innych
postaci) ochoczo wirowali w tańcu i pląsali w takt
wesołej muzyki. Po balu na przebierańców czekał
poczęstunek w klasach i zasłużony odpoczynek.N.J.
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         Wywiad z Panią 
   Agnieszką Rutkowską  

      Z Panią Agnieszką Rutkowską rozmawiają      
Laura Rzepka i Mikołaj Mężyk:

Mikołaj: Na początku dziękujemy, że zgodziła się Pani
udzielić wywiadu do naszej gazetki. Jest Pani jedną z
najbardziej lubianych nauczycielek, a jeśli się kogoś
lubi, to chce się o nim wiedzieć jak najwięcej. Stąd
mamy do Pani kilka pytań. Prowadzi Pani lekcje Wfu-
wnioskujemy zatem, że interesuje Panią sport. A czy
ma Pani jakieś inne zainteresowania oprócz sportu?
Pani Agnieszka: Moje zainteresowania to przede
wszystkim sport, ale  oprócz tego bardzo lubię 
j. angielski. Wcześniej uczęszczałam na lekcje
prywatne, teraz  uczę się go sama. No i książki też są
moją pasją,  przede wszystkim kryminały!
Laura: Czy i w jaki sposób promuje Pani sport wśród
młodzieży?
A.R.: Zachęcam dzieciaki do uczestniczenia w SKS-
ach, lekacjach  Wf-u i innych dodatkowych zajęciach.
Oprócz tego wiadomo, że lekcje WF-u są dosyć
lubiane przez nasze dzieci, są urozmaicone, nie ma
monotonii… No i jeszcze organizacja festynów, Biegu
Marcina, Sks-y w sobotę -  to też jest promowanie
zdrowia i aktywności.

L:Czy Pani lubi pracę w szkole z dziećmi? Jeśli tak, to
co sprawia, że właśnie ten zawód chce Pani
wykonywać?
A.R.: Bardzo, bardzo lubię swoją pracę. 
A dlaczego? Cieszę się, że takie zajęcia sprawiają
dzieciakom przyjemność, że chętnie w nich
uczestniczą, że chcą realizować swoje pomysły.
Cieszą mnie tak naprawdę sukcesy sportowe, które
osiągamy w gminie i na wyższych szczeblach. 
L: Co uważa Pani za swój największy sukces
zawodowy?
A.R.: Wasze sukcesy sportowe są moimi sukcesami
zawodowymi.  Największym sukcesem była piłka
ręczna, kiedy dotarliśmy z dziewczętami do etapu
powiatowego  i halowa piłka nożna z chłopcami   - etap
wojewódzki. W tym roku dziewczynki w mini piłce
ręcznej wygrały rozgrywki powiatowe 
i zakwalifikowały się wyżej, więc zobaczymy jak
pójdzie im dalej... Będę trzymała za nie kciuki!
M: Dziękujemy za wywiad.
A.R.:Ja również dziękuję. I pożegnam się z Wami tak,
jak po lekcjach w-fu : „Czołem”.

L: W jaki sposób spędza Pani swój wolny czas?
A.R.: Ojej!  Swój wolny czas? Różnie, bardzo często 
spędzam go dosyć aktywnie. Jak jest ciepło to
uwielbiam jeździć na rolkach. Zimą są to narty.
Prywatnie również gram w siatkówkę, którą
uwielbiam. Oprócz tego wiadomo - lubię czasem
poleżeć przed telewizorem. Pooglądać jakiś film, na
pewno kryminał, czy mecz. Czasami poczytam
książkę, oczywiście kryminał.
M: Czy będąc Pani nastolatką miała Pani jakiegoś
idola, albo ulubioną piosenkę, książkę, czy też film,
który szczególnie zapadł Pani w pamięci?
A.R.:  Czy miałam idola? Raczej nie… Lubiłam
wszystko, ale na pewno miałam swoją ulubioną
książkę. Nie wiem, czy ją znacie, była to książka pt:
„Pięć przygód Detektywa Konopki”. 
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     Pasowanie 
   na czytelnika

Galeria ludzi nietuzinkowych
- Martyna Szamburska -

   
   W środę 16 marca odbyło się „Pasowanie na czytelnika”,
zorganizowane przez panie bibliotekarki.
   Pierwszoklasiści wraz z wychowawcami zostali zaproszeni na
czytelniczą imprezę na holl szkoły. Tam obejrzeli występ koła teatralnego
klas IV-VI i przed starszymi kolegami „zdali egzamin” ze znajomości
utworów dla dzieci. Baśniowej królowej książek przyrzekli szanować i
czytać książki. 
   Na koniec  pasowano ich symbolicznymi: zakładką i piórem, na
prawdziwych czytelników.
Z uśmiechem na twarzach, świeżo upieczeni czytelnicy, wrócili do klas.
Wierzymy, że od dziś będą częstymi gośćmi w szkolnej bibliotece.
                                                                                                        R.J.

   Martyna Szamburska, ucz. kl. 6b, opowiedziała nam
o swojej pasji- pływaniu. Na czym polega codzienna
realizacja jej zamiłowań? Od 4 lat przez 6 dni w
tygodniu jeździ na treningi do Jelcza-Laskowic. Należy
do  klubu pływackiego „Manta”. Jej zajęcia trwają 2,5
godziny, podczas których przepływa aż 4 kilometry!
Na swoim koncie ma mnóstwo sukcesów: 38 medali,
w tym 22 złote oraz 4 puchary! Martyna nie tylko
świetnie pływa, ale jest również bardzo dobrą
uczennicą. Zapytaliśmy Martyny, jak godzi treningi i
naukę w szkole, odpowiedziała: "Staram się uczyć i
odrabiać lekcje jeszcze przed treningiem". Gdy
dorośnie chce zostać pediatrą. M. Rybak
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Konkurs
świetlicowy

Dzień 
z czekoladą!

   18 marca rozdano nagrody za
najpiękniejszą ozdobę
wielkanocną. Pierwsze miejsce
zajęły uczennice z klasy IIa: Julia
Wasąg i Zosia Wachnik. Drugie
miejsce zajęły Wiktoria Stępień z
IIa oraz Basia Lubkiewicz z IIIb.
Na trzecim uplasowały się Marta
Szwejda i Paulinka Kowcz z Ib
oraz Marlenka Orłowska z Ia.
Zwyciężczyniom wręczono
okolicznościowe dyplomy oraz
nagrody – materiały papierniczo-
biurowe. Pozostałym osobom
biorącym udział w konkursie
wręczono wyróżnienia oraz
nagrody pocieszenia. Wszystkim
serdecznie gratulujemy i
zachęcamy do wzięcia udziału 
w konkursie za rok!

   12 kwietnia przypada Dzień Czekolady! 
Dzieci, dorośli, seniorzy- wszyscy ją kochają. Dzięki
odkryciu Ameryki nasiona kakaowca trafiły do Europy.
Jednak dopiero w XVII wieku znalazły zastosowanie,
jako słodka przekąska nawiązująca do współczesnej
czekolady.
W dzisiejszych czasach sporządza się ją z miazgi
kakaowej, tłuszczu kakaowego oraz cukru, 100g
czekolady to aż 500-700 kcal, poprawia humor, dodaje
energii i jest dobra na chandrę. Zawiera cenne składniki
mineralne: magnes, potas, fosfor, wapń i witaminy.
Obecnie na rynku mamy bardzo szeroki wybór
czekolad: m.in. mleczna, gorzka, deserowa, biała,
nadziewana oraz z różnymi dodatkami np. bakalie i
owoce.Czekolada to najbardziej popularny rodzaj
słodkości, któremu rzadko, kto się oprze.
Podczas tego dnia w niektórych dużych miastach
organizowane są wystawy i degustacje tego
smakołyku.
A oto składniki na najpyszniejszy mus czekoladowy:
40g gorzkiej czekolady, 1łyżka cukru,1jajko, szczypta
soli.
Smacznego!                           Michalina Rybak
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   GALERIA TALENTÓW
    - spotkanie z poezją -

KONKURS
MITOLOGICZNY

   9 marca w bibliotece szkolnej zorganizowano
konkurs wiedzy o mitach. Komisję konkursową
stanowili nauczyciele: Renata Jakobsche, Grażyna
Cieśla i Małgorzata Szłapa.
W rywalizacji bezkonkurencyjna okazała się Julia
Taraziewicz z klasy Va, II miejsce zajął Mikołaj
Mężyk z Vb, III miejsce przypadło Maćkowi
Dawidowiczowi z Va, Antoni Ćwirko- Nasierowski
zdobył wyróżnienie. W konkursie wzięli też udział:
Kamila Dumin z Vb, Lena Korzeniowska z Va, Mikołaj
Wilczyński z Va i Julia Tomicka z Va.
  Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów 
w konkursach przedmiotowych.
                                                                    R.J.

            Autorki wierszy:
          Julia Wesołowska
       Patrycja Wesołowska
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    SPRAWDZIAN           
SZÓSTOKLASISTY

Sportowe
wspomnienia...

   Choć od stycznia upłynęło już sporo czasu, 
to w oczach nadal widzę piłkarzy piłki ręcznej oraz 
ich kibiców. To były Mistrzostwa Europy 2016. 
Miałam okazję być na czterech takich meczach we
Wrocławiu. Oglądałam rywalizację drużyn: Niemcy –
Rosja, Hiszpania – Dania oraz Niemcy – Dania 
i Hiszpania - Rosja. Mecze odbywały się w Hali
Stulecia. Jest to miejsce wyjątkowe, jedna 
z wizytówek Dolnego Śląska.
   Lubię tę dyscyplinę sportu, gdyż rozwija ducha
zdrowej rywalizacji i zasady fair play. Cieszę się, że
organizacja ME piłkarzy ręcznych przyczyniła się do
promocji Polski w Europie i na świecie.
                                       Magdalena Gawlińska 

     
   5 kwietnia o godz. 9 w całej Polsce rozpoczął się
sprawdzian szóstoklasisty 2016. Do testu przystąpiło
348 tysięcy uczniów VI klas szkół podstawowych.
   Naszą szkołę ukończy w tym roku czterdzieścioro
dwoje szóstoklasistów, tylu naszych uczniów pisało 
w tym dniu swój pierwszy egzamin. 
    Kto wypadnie najlepiej? Które miejsce zajmiemy 
w Gminie w tym roku?
   Mamy wielu ambitnych...                          R.J.
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Pozdrawiam najlepszą klasę czyli 6b J- Kamila
Pozdrawiam Martynę, Kikę, Kingę i Misię
Smacznego, dużego jaja. -143
Kocham Cię moja księżniczko  - 4
Pozdrawiam całą klasę VI b :P - Bilu
Pozdrawiam moje BFF : Maję, Martynkę, Kamilę
i Kikę - Misia <3
Pozdrowienia dla pani Basi Kołodziej i całą klasę VI
b!- Misia <3
Pozdrawiam Karolinę i mam nadzieję, że następnym
razem będziemy się widzieć Natalią.
Pozdrawiam Martina, Wikę, Kikę, Kamilę, Nikolę,
Hankę. - KVS
Wszystkiego najlepszego i spełnienia marzeń.
Kocham. Karolina. Hot 13 dla Wiktorii
Pozdrawiam Majkę! I czekam na następne
odwracanie pokoju do góry nogami J
  - Chora wiewiórka
Życzę wszystkiego najlepszego dziewczynom 
z klasy Va
- jeden z chłopaków z klasy Va
Pozdrawiam Henia, Wojtka i Antka - ich kolega
Pozdrawiam Va i Vb - Babcia <3 :*
Pozdrowienia dla Oli Falkowskiej - od Wiki M.
Życzę wszystkim w szkole bardzo dobrych ocen.
  - Zuzia
Kc Michał :*- tajemnicza wielbicielka
Pozdrowienia dla najlepszej nauczycielki P.
Rutkowskiej - Mistrzu Heniu
Pozdrawiam całą moją klasę Va! :*
- Smerf M.
Pozdrawiam Julciaka :*
Moją BFF :D my wariaty XD- Smerf M.
Życzę wszystkiego dobrego z okazji Dnia Kobiet
wszystkim dziewczynom z 6a. J
Życzę wszystkim z 6a szczęścia w nadchodzącym
teście! (5 kwietnia)
  - Daria 

Dziękuję Wiktorii Wolniewicz za te wszystkie słodycze.
J Oby tak dalej. Daria
Pozdrawiam najlepsze panie w szkole: P. Kołodziej, P.
Cieślę i P. JakobscheJ W.G
Pozdrawiam całą kl. 6a i nauczycieli  - Hania
Pozdrawiam Kulę, Werkę, Zosię, Mię, Ewkę, Wiśnię,
Anię i cały zespół SOBOCISKO - Bloku
Pozdrawiam wszystkie nauczycielki w naszej
szkoleWeronika Opalińska
Najlepsze pozdrowienia dla tych co umieją mnie 
i wszystkich zrozumieć. Między innymi: Werki,
Zochmena, Orłowskiej Darii, Wiśni, Brzezia, Szymona,
Anki- Śmietanki i dla całej klasy VIa i IVa - Ewka
Pozdrawiam Weronikę Opalińską, Wiśnię, Darię
Orłowską, Anię Mojsiejów, Zosię Świętach, Mateusza
Brzezińskiego, Szymona Miklucha, Maćka Michała
Kuriatę i Chorążaka -Ewka J
Mia Ćwirko – do Julki, Patrycji i Kingi Kuli
Wszystkiego naj naj z okazji Dnia Kobiet,  
Pozdrawiam całą moją bandę : Anię, Ewę, Werkę,
Doris i Wiśnię - Zosia. Pozdrowienia dla Dobromiły
Szymkowiak   Od anonima

Od Natalii Blok Dla Laury Rzepki
Najlepsza BFF na świecie.  Xo panda.
Pozdrawiam Kamilę i Dominikę! :*
Kami za dużo dziwnych aplikacji ;D
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet dla
wszystkich kobiet - Wiktor.
Pozdrawiam Anię, Alę i KornelęJ. Alę za dużo
poczucia humoru i śmiesznych wspomnień! :D
Anię za dużo rymowanek!
Kornelię za dużo dziwnych rzeczy!:) - Sandra
Od : Baja
Do : Kamili Dumin
Mikołaj Cię „lubi”
Dla mojego najlepszego frienda Sebastiana
Jakubowskiego.
Pozdrawiam Cię mój friendzie. Życzę Ci dobrej kasy-
Emil Pankiewicz, Twój friend.
Uwielbiam Cię, Babcia Od: Karoliny Łągiewczyk
Dla: Emilki Borodzicz.
Pozdrawiam Cysię, Gienia i Kociaczkę.pl -Marcela <3
- Simfone
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  Wiosna, wiosna wkoło.....

            
            Zagadki,  rebusy            
                łamigłówki...
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