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 1 czerwca upłynął w naszej szkole pod znakiem sportu i
zabawy. 
Wszystkie klasy zebrały się na orliku i uczestniczyły 
w rozgrywkach piłki nożnej oraz w grze „Dwa ognie”.
Rywalizowano także w konkurencjach wymagających
szybkości i zręczności, np. bieg z orzechem na łyżce,
bieg ze skakanką. 
Grupy „zerówkowe” spędziły czas z paniami
animatorkami. Była też okazja do potańczenia oraz
śpiewu w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Na
zakończenie szkolnego „Dnia Dziecka” uczniowie zebrali
się w klasach na wspólnym, słodkim poczęstunku.
                                                                                      N.J.

 
  Od 4 maja 2016r. w naszej szkole obowiązuje całkowity
zakaz korzystania przez uczniów z telefonów
komórkowych oraz innych elektronicznych nośników
dźwięku i obrazu.
 Samorząd Uczniowski przeprowadził  w szkole akcję
informacyjną, która miała do tego  przygotować zarówno
uczniów jak i rodziców.
Od tego czasu przerwy w szkole spędzamy na
wspólnych rozmowach i zabawach.
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                 Recenzja książki „Winnetou”
Czy wiesz, szanowny Czytelniku, co to jest
greenhorn? Green to zielony, a Horn to rożek, więc
greenhorn oznacza zielony rożek, co w naszym języku
oznacza tyle co żółtodziób. O tym, jak i o wielu innych
ciekawostkachprzeczytasz w książce „Winnetou”.
Akcja opowieści toczy się w Stanach Zjednoczonych
w latach 70-tych XIX w.W głównym bohaterze, Karlu,
potencjał widzi stary rusznikarz. Chłopak bierze udział
w budowie kolei przez południowe amerykańskie
stany. Jednak są to ziemie Indian z plemienia
Apaczów, rdzennych mieszkańców tych terenów,
którzy zamierzają bronić tego, co własne. Budowniczy
dogadują się z Komanczami, wywołując wieloletni
konflikt. Po niedługim czasie Karl trafia do niewoli
Apaczów, ponieważ Indianie nie potrafią uwierzyć,
żeby „blada twarz” była tak wspaniałomyślna. Wkrótce
Apaczowie dowiadują się, kto uratował im życie i
swojego wybawcę – Karla Old Shatterhanda – mianują
wodzem, a Winnetou uważa go za
brata.                                      Mikołaj Mężyk

Wręczenie Znaczków „Przyjaciel Szkoły”
7 czerwca w SP w Marcinkowicach odbyła się
uroczystość wręczenia znaczków „Przyjaciel Szkoły”.
Tym odznaczeniem uhonorowano prawie stu rodziców,
którzy aktywnie włączają się w życie szkolnej
społeczności. Znaczki wręczali dyrektor szkoły
Małgorzata Marmulewicz, wicedyrektor Jadwiga
Falkowska, przewodniczący Rady Rodziców Maciej
Żyłajtys oraz przedstawiciele SU Krzysztof Cieciorko i
Martyna Jurkiewicz. W trakcie gali swoje umiejętności
taneczno-wokalno-recytatorskie zaprezentowali
uzdolnieni uczniowie naszej szkoły. Jeszcze raz
dziękujemy naszym Przyjaciołom... N.J.
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                    "Historia magistrae vitae est" 
                   wywiad z Panią Grażyną Cieślą...

Mikołaj: Dziękujemy, że zgodziła się pani na udzielenie wywiadu. Jest
Pani bardzo lubianą nauczycielką, dlatego chcieliśmy się dowiedzieć
o Pani trochę więcej. 
G. Cieśla: Dziękuje za miłe słowa. 

Michalina: Czy od zawsze chciała Pani zostać nauczycielką?
G. C. : Tak, myślę, że to zawód dla mnie.
Mikołaj: Od kiedy interesuje się pani historią?
G. C.: W szkole podstawowej uczyła mnie Pani Janina Chrzanowska i to
dzięki niej lubię ten przedmiot.
Michalina: Który przedmiot Pani bardziej woli? Język polski czy historię?
G. C.: Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ lubię oba. Ale
faktem jest, że najpierw ukończyłam polonistykę i przez osiem lat uczyłam
tylko języka polskiego. Historia to mój drugi kierunek, uczę jej od 16-tu lat.

G. C.: Wszystko zależy od domu rodzinnego.
Zauważyłam, że uczniowie powielają poglądy swoich
rodziców, nawet w kwestiach, których jeszcze nie
rozumieją. Tak samo jest z czytaniem książek- dzieci,
które widzą czytających rodziców, w końcu same
sięgają po lektury. Szkoła tylko pomaga w tych
zakresach.
Michalina: Jak spędza Pani wolny czas?
G. C.: Lubię czytać- książki, czasopisma, informacje
codzienne. To mój ulubiony sposób spędzania wolnego
czasu.
Mikołaj: O czym Pani marzy?
G. C.: O udanych wakacjach nad ciepłym morzem.
Michalina: Proszę dokończyć zdanie: "Gdybym nie
była nauczycielką, zostałabym..."
G.C.:”...tylko nauczycielką, nigdy nie było innej opcji”.

Mikołaj: Łacińskie przysłowie mówi: "Historia
magistrae vitae est", czyli "Historia jest
nauczycielką życia".
Czy z historii, jako dziejów ludzkości, można się
czegoś nauczyć?
G. C.: Myślę, że tak. Przede wszystkim otwartości
na człowieka i jego potrzeby.  Może zauważymy
wtedy, że nie warto działać pochopnie, za wszelką
cenę „zdobywać góry”?
Michalina: Co najbardziej ceni Pani w zawodzie
nauczyciela?
G. C.: Stały kontakt z młodymi ludźmi oraz to, że w
pewnym sensie wpływam na ich życiowe wybory.
Mikołaj: Jak ocenia Pani świadomość historyczną
oraz czytelniczą uczniów i ogólnie społeczeństwa?
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18 maja tego roku, w Ośrodku Kultury w Oławie, odbył
się „Przegląd Małych Form Teatralnych''. Naszą szkołę
reprezentowało 12 uczniów z klas IV – VI. Dzieci
przedstawiły parodię ,,Śnieżki''. Zdobyliśmy II miejsce, a
za wyjątkową grę aktorską wyróżniono Magdalenę
Gawlińską (Va) oraz Martynę Szamburską (VI b). Nastroje
dopisywały także Paniom Grażynie Cieśli i Renacie
Jakobsche - opiekunkom koła. Wszystkim występującym
serdecznie gratulujemy i liczymy na kolejne sukcesy!

                     Mikołaj Wilczyński i Magdalena Gawlińska :-
)

 
25 maja przyszły wyniki sprawdzianu szóstoklasisty.

Po raz kolejny nasza szkoła okazała się najlepsza: uzyskaliśmy wynik
najlepszy w gminie i wyższy od średniej wojewódzkiej 

i średniej krajowej:
                             język polski i matematyka - 67,1%
                                         język angielski - 71,3%.

Najlepiej w szkole sprawdzian napisali: Wojciech Haładewicz,
Michalina Rybak, Martyna Szamburska, Natalia Tkaczuk, 
Maja Kadej, Szymon Mochnacki, Patrycja Wesołowska, 

Daria Orłowska, Szymon Mikluch. 
Wszyscy uzyskali wynik powyżej 90%. 

Gratulujemy wszystkim szóstoklasistom!
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Wycieczka Szkolna do Warszawy
W dniach 23 – 25.05.2016 uczniowie klas szóstych uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Warszawy. Program
zwiedzania stolicy był bardzo bogaty. Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Zamek Królewski, 
Plac Zamkowy, Grób Nieznanego Żołnierza, Stare Miasto, Pomnik Małego Powstańca oraz Łazienki.
Stolica zrobiła na nas ogromne wrażenie, trzy dni szybko minęły i trzeba było wracać do domu.
Ale wspomnienia z tej wyprawy każdy z nas na pewno na długo zachowa w pamięci…  Michalina Rybak        

                                         Miejsce warte odwiedzenia - Mostar
Nieformalna stolica Hercegowiny, mieści się na południu kraju, nad rzeką Neretwą. Miasto zamieszkuje 105 tys.
osób, w większości Bośniacy i Chorwaci. W średniowieczu oba brzegi Neretwy były połączone drewnianym
mostem, który w 1566 roku został zastąpiony kamiennym przejściem. Jedną z atrakcji są skoki do wody ze
starego mostu do rzeki Buny. Życie turystyczno-towarzyskie w Mostarze zaczyna się wieczorem i trwa do
późnych godzin nocnych. Na gigantycznym bazarze Kujundzilukn można kupić wszystko, nawet
Kałasznikowa.                                                                           Michalina Rybak, Mikołaj Mężyk
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   Projekt „Moja Mała i Wielka Ojczyzna”
29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Moja Mała i Wielka
Ojczyzna” autorstwa naszej nauczycielki Katarzyny Krzywoń.
Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach edukacji patriotycznej i święta
związanego z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zadania
zaplanowane w projekcie realizowano przez cały ostatni tydzień
kwietnia.Uczniowie klas I –III zebrali się w hali sportowej, gdzie najpierw
odśpiewali hymn narodowy, a następnie zespół ludowy Marcinki
zaprezentował swoje tańce. Po tym nadszedł czas na quiz wiedzy o
ojczyźnie.                                                                                   N.J.

         PIERWSZY GMINNY KONKURS WIEDZY 
             O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.
19 kwietnia br odbył się w naszej szkole Pierwszy
Gminny Konkurs Wiedzy o krajach Anglojęzycznych
dla uczniów klas 4-6 . Brały w nim udział drużyny 3-
osobowe z 5 szkół. Uczniowie zmagali się z pytaniami
dot. kultury, tradycji, obyczajów, historii i geografii
krajów anglojęzycznych. rozwiązywali  quizy nt.
W.Brytanii, USA, Australii 
i Kanady, zagadki dot. słownictwa brytyjskiego
i amerykańskiego oraz odgadywali nazwiska słynnych
osób i atrakcji turystycznych . Drużyna naszej szkoły
w składzie Natalia Tkaczuk, Wojciech Haładewicz 
i Mikołaj Mężyk zajęła I miejsce, drużyna z ZS z
Bystrzycy II miejsce i SP z Osiek III miejsce.  
Gratulujemy!Konkurs zorganizowały nauczycielki j.
angielskiego Dorota Tomicka i Kinga Tchórzewska.      
  D.T.
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                              KONKURS 
       „NAJŁADNIEJSZY ZESZYT W SZKOLE”
Głównym celem konkursu jest promowanie
estetycznego prowadzenia zeszytów i dbałości o
graficzny kształt pisma. Prowadzenie konkursu ma
za zadanie kształcić w uczniach nawyki
pozytywnego stosunku do obowiązków szkolnych,
systematyczności, dbałości o mienie szkolne:
zeszyty, podręczniki, książki oraz kształcić własny
charakter, by w efekcie dążyć do podniesienia
poczucia własnej wartości.

10 czerwca wszyscy uczniowie naszej szkoły zebrali
się w hali sportowej aby wziąć udział w akcji czytania
przeprowadzonej przez nasze panie bibliotekarki: M.
Szłapę i R. Jakobsche. Akcja miała na celu zachęcić
dzieci i młodzież do czytania książek, drugim jej 
celem było bicie rekordu w ilości Polaków czytających
jednocześnie. Do akcji włączyła się również biblioteka
publiczna z panią dyrektor Haliną Sinkiewicz na
czele.Przez około 15 minut wszyscy uczniowie oraz
nauczyciele z wielkim zainteresowaniem wczytywali
się w swoje lektury. Widok był imponujący...   
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25 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Oława uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w
Gminnym Konkursie Strażackim. W jego trackie
sprawdzane były wiadomości o organizacji, sposobach
działania oraz zadaniach straży pożarnej.  Naszą
szkołę reprezentowali Julia
Taraziewicz, Małgorzata Kozioł oraz Krzysztof
Cieciorko z kl. Va, zajmując kolejno miejsca 1, 5 i 3.
Jest to jeden z najlepszych występów przedstawicieli
naszej szkoły w podobnym konkursie w ostatnich
latach.  Do kolejnego etapu, na poziomie powiatowym,
zakwalifikowali się Julia Taraziewicz 
i Krzysztof Cieciorko. 

28.04.2016 r. w Zakładzie Gospodarowania Odpadami
w Gaci odbył się XIII Gminny Konkurs Ekologiczny.
Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice klasy 6b
Martyna Szamburska i Michalina Rybak.
Przedstawiciele każdej szkoły musieli wykonać
ekologiczną makietę dowolnej miejscowości,
przywieść ją ze sobą  i zaprezentować oraz rozwiązać
zadania na zawodach. W końcu ogłoszono wyniki: 
I miejsce SP w Marcinkowicach, II miejsce SP 
w Chwalibożycach, III miejsce SP w Osieku.
Każdy uczestnik otrzymał nagrody, więc wszyscy
mieli uśmiechy na twarzy.        Martyna Szamburska

 
 Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej

17 maja br odbył się Gminny Konkurs Recytatorski
Poezji Angielskiej w Gimnazjum nr 3 w Oławie,
zorganizowany przez szkołę w Chwalibożycach.
Naszą szkołę reprezentowali Nikola Piebiak, Paweł
Aman, Mikołaj Mężyk i Mikołaj Wilczyński, którzy
zwyciężyli w szkolnym konkursie recytatorskim.
Mikołaj Wilczyński z kl. 5a zajął III miejsce w kategorii
klas 4-6 recytując wiersz "My teacher took my
ipod".                                                  Dorota Tomicka
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                         Dzień deskorolki
 21 06 2016r. przypada światowy dzień deskorolki.
Ta dyscyplina sportowa narodziła się w latach 40-tych
XX wieku w Kalifornii. Na początku deskorolka
posiadała metalowe kółka, które później, w połowie lat
70-tych zastąpiono sztucznym materiałem-
poliuretanem (plastikiem).  Święto skateboardingu
obchodzi się na całym świecie od 2006r. Jeśli jednak
nie masz możliwości udziału w  zawodach, zawsze
możesz pojeździć po swojej miejscowości. Zorganizuj
sobie czas i spędź wesoło ten wyjątkowy  dzień! 
                                                          Michalina Rybak

   W tym roku odbył się 61. konkurs Eurowizji. Naszym
polskim reprezentantem został Michał Szpak. Na
Eurowizji wystartował z piosenką ,,Colour of your life".
Niestety od jury otrzymał 8 miejsce z małą ilością
punktów. Lecz swoim olbrzymim poparciem od ludzi
osiągnął 3 miejsce na podium.                              
Magdalena Gawlińska

   12 kwietnia w naszej bibliotece szkolnej
zorganizowano Szkolny Konkurs Ortograficzny dla
klas IV – VI. Wzięło w nim udział 12 uczniów, komisję 
konkursową stanowiły panie:  R. Jakobsche, M.
Szłapa i G. Cieśla.
  Kolejne miejsca zdobyli: Szmon Mikluch z kl. VI a 
– I m., Julia Taraziewicz z kl. V a – II m., Julia
Wesołowska z kl. VI b – III m., Mikołaj Wilczyński z kl.
V a – IV m.
 Najlepsi: Szymon i Julia reprezentowali naszą szkołę
tydzień później na Gminnym Konkursie
 Ortograficznym zorganizowanym w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Oławie.
I w tym konkursie, w którym wzięło udział 6 szkół,
najlepszy okazał się… Szymon Mikluch...Julka
Taraziewicz zajęła miejsce w pierwszej szóstce.

gif
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      Wycieczka klas V do Krakowa i Wieliczki
W dniach 09-10.06 klasy V uczestniczyły 
w wycieczce do Krakowa i Wieliczki. Pierwszego dnia
zwiedzaliśmy cześć Kazimierza, później pojechaliśmy
do Wieliczki, gdzie zobaczyliśmy urokliwe  podziemne
jeziora i wspaniałe kapliczki. Następnego dnia czekało
nas zwiedzanie Krakowa. Zaczęliśmy od wizyty u
Smoka Wawelskiego, później był Wawel, Kościół
Mariacki i Sukiennice. Na koniec dnia  - wizyta          w
„Muzeum Podziemia Rynku”. 
Pełni wrażeń wróciliśmy do domu.                   A.R.

     Nasza szkoła kibicuje polskiej reprezentacji 
                          na Euro 2016
Na kilka godzin przed drugim meczem naszej
reprezentacji naprawdę czuć było w naszej szkole 
ducha turnieju o mistrzostwo Europy w piłce nożnej.
Cała szkoła trzymała kciuki za biało - czerwonych.
Polska zremisowała z Niemcami! Brawo!!! 
                     Bój to nasz... nieostatni!               M.S.
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Pozdrawiam całą klasę 6a. Życzę powodzenia w
gimnazjum. Na koniec chcę podziękować wszystkim
nauczycielkom za te lata. :*- Daria
Pozdrawiam całą klasę VIa. Nigdy nie zapomnę tych 7
lat, które razem spędziliśmy. Oczywiście pozdrawiam
wszystkie nauczycielki. Ewelina W.
Wszystkiego dobrego na wakacjach dla całej szkoły.
Nikola <3 <3<3
Pozdrawiam Dobruśkę Szymkowiak i Laurę 69 <3. Od
Misia- Michała
Dziękuję całej klasie VI a za wspólne 7 lat razem. W.

Pozdrowienia dla moich koleżanek. Cieszę się, że już
wakacje, ale może przez 2 miesiące się nie
zobaczymy. Pozdrawiam też wszystkie nauczycielki,
które włożyły trud, żeby nas nauczyć. Gabrysia ze
zwariowaną klasą IV b
Pozdro dla VIb i wszystkich nauczycieli. Patta
Życzę wszystkim VI - kl. powodzenia w gimnazjum, a
nauczycielom dalszych sukcesów. Mia
Pozdrawiam wszystkich nauczycieli i dziękuję za te 3
lata nauki i wspólnie spędzony czas. Kuba Bil
Pozdrawiam Patrycję za pomoc, której mi udzieliła i za
ten poświęcony czas.  Życzę, aby wszystko się
poukładało. Kuba Bil
Witek. Pozdrawiam Kubę S. za to, że jest fajny.
Pozdrawiam klasę V b i życzę wszystkim wesołych
wakacji. Mikołaj Mężyk
Dziękuję całej klasie VI b za te wspólnie 7 spędzonych
lat,  Wojtkowi oraz moim BFF: Martynce, Kamci, Kice,
Natalce i Mai. Misia 

Od Maxa, dla Kornelii:  Nasza
przyjaźń trwa już 4 lata. Uwielbiam
Cię, kropka.
Od Bartka do Polskiej
Reprezentacji Piłki Nożnej, niech
wygrają Euro 2016.

Pozdrawiam moją paczkę: Kamilę, Karolinę, Maję,
Misię i Martynę, a także chłopaka, który gubi numery
telefonów J<3  Natalia Tkaczuk
Pozdrawiam moich rodziców, kocham Was!!! <3
Mateusz Przygodzki
Pozdrawiam nauczycieli i uczniów, żeby wszyscy
mieli miłe chwile na wakacjach. Adam Dobiesz
Serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli,
uczniów oraz życzę miłych i wesołych wakacji. Ola.
Pozdrawiam Sebastiana Jakubowskiego i czekam, aż
się zobaczymy w piątej klasie. Pozdro 600 Ziom Emil 
Pozdrowienia dla Carrie, Natalki, Misi, Martyny i Kiki.
Od Natalii Blok dla całej szkoły:  Życzę wszystkim
udanych wakacji. Żeby przez te wakacje marzenia się
spełniły!
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