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DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka

zjeżdżalnia

samochodziki

najmilsi uczniowie

Rozstrzygnięcie konkursu na najmilszego ucznia naszej szkoły

Dnia 1 czerwca rozstrzygnięto konkurs na najmilszego ucznia naszej szkoły. Zwycięzców
spośród 26 kandydatów wyłonili uczniowie w tajnym głosowaniu. Nagrody wręczyła p. Sołtys
Rakowca Elżbieta Szczukowska - organizator konkursu.

I miejsca - Szymon Balcerowski
II miejsce - Angelika Żak i Maciej Kopeć

III miejsce - Kamila Andrzejewska

Dnia 1 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka, uroczystość połączona
została z obchodami Święta Szkoły – rocznica nadania szkole imienia. Tego wyjątkowego
dnia czekało na naszych uczniów wiele niespodzianek.
Dla klas I-III zabawy w świetlicy organizowały animatorki z Nibylandii, natomiast dla uczniów
klas IV-VI zawody sportowe przygotował p. Bednarczyk. Dodatkowo na placu i boisku,
czekała dmuchana zjeżdżalnia i samochodziki. Nie mogło zabraknąć słodkich
niespodzianek tj.: lody, batoniki, wata cukrowa, popcorn, jogurty, pączki i napoje. Na obiad
były hot – dogi. Zwieńczeniem dnia był pokaz OSP Rakowiec, w którym główna rolę odegrali
nasi uczniowie. Oprawą muzyczną zajął się Samorząd Uczniowski. Za wszelkie atrakcje
dziękujemy Radzie Rodziców.
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ROWERIADA 2016

Sukcesy Doriana w turniejach szachowych
Uczeń naszej szkoły, uczęszczający do klasy Ic - Dorian Weber, który jest
członkiem klubu szachowego MTS Kwidzyn, w dniu 09.04.2016r. brał po raz
pierwszy udział w turnieju szachowym jakim były Mistrzostwa Województwa
Pomorskiego od lat 7 organizowane w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni.
W turnieju tym brało udział 18 doświadczonych już graczy. Nasz uczeń zajął
14 miejsce. Jak na początek jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę, iż
był to debiut Doriana. Dzięki temu jeszcze bardziej zachęciło Go to do
treningów i kolejnych startów. 
Kolejnym osiągnięciem okazał się udział w następnym turnieju, jakim był
Memoriał Leona Jaworskiego zorganizowany w Centrum Kultury i Sportu w
Prabutach w dniu 14.05.2016r. W tym turnieju Dorian rywalizował nie tylko ze
swoimi rówieśnikami, ale również z dorosłymi i doświadczonymi
zawodnikami. Chociaż zajął 59 miejsce, była to dla Niego cenna nauka i
kolejne doświadczenie.
Tabela z wynikami:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_2875/results.html?l=pl&tb=10_
Wielkim sukcesem Doriana był udział w kolejnym turnieju szachowym, który
odbył się w galerii Alfa Centrum w Gdańsku. W szachowych rozgrywkach,
które odbyły się 22.05.2016r. rywalizowało ze sobą 62 juniorów i juniorek do
lat 8. W tym turnieju Dorian zajął bardzo wysokie miejsce, bo aż 24. Jest to
wielki postęp od pierwszego turnieju. 
Tabela z wynikami:
http://chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_2226/final_standings&7.html
Dorianowi i Jego rodzicom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych
szachowych sukcesów! 

drużyna dziewcząt

Dorian

14 maja 2016 roku odbył się drugi etap Roweriady 2016, którego
gospodarzem była Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps.
„Nil” w Rakowcu.
Na metę rajdu dotarły drużyny: "Włatcy druk", "Szybkie jednoślady", "Społek"
(3 drużyny), "Hobbici", "Technik", "Nieprzetarty szlak", "Mrówy",KJSSP
Kwidzyn, "GIM2", "Raczki", KTR VENTUS w Kwidzynie+goście.
Na każdego uczestnika roweriady czekał gorący poczęstunek oraz słodki
deser: gorący żur z kiełbaską i lody.
Po krótkim odpoczynku oraz posileniu się przystąpiono do rywalizacji.
Młodzież brała udział w konkursach: sprawnościowych i ze znjomości
przepisów ruchu drogowego.
Na mecie rajdu pojawili się zaproszeni przedstawiciele policji i straży
miejskiej. Każdy z uczestników roweriady mógł sprawdzić stan techniczny
swojego roweru. Dużą atrakcją dla wszystkich, szczególnie najmłodszych
cyklistów, była przejażdżka samochodami straży i policji.

 

roweriada

DZIEWCZYNY Z PUCHAREM
12.05.2016 r. w Prabutach odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Kwidzyńskiego w Mini Piłce Nożnej dziewcząt. Do rywalizacji przystąpiło
6 zespołów (zwycięzcy eliminacji w swoich gminach). Nasza drużyna
rozegrała bardzo dobry turniej i zajęła 3 miejsce.

SP Rakowiec – skład:
Jasińska Ewelina, Dudarewicz Julia, Woźniak Małgorzata, Drożdz Nikola,
Wojtyra Ewa, Gabriel Julia, Szpeflik Zuzanna, Karczewska Aleksandra,
Wilczyńska Wiktoria, Zalewska Maja.

GRATULACJE!
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DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dnia 18 maja 2016 r. w naszej szkole już po raz trzeci był obchodzony Dzień Języka Angielskiego. W
tym roku postanowiliśmy obchodzić go pod hasłem „Znajomość języków obcych jest warunkiem
pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu Europy i świata.” Z tej okazji uczniowie
klasy VIA wraz z nauczycielem języka angielskiego przygotowali program artystyczny pt. „Warto uczyć
się języka angielskiego” . 
Głównym celem tego dnia było motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat kultury krajów
anglojęzycznych oraz wytrwałej i systematycznej nauki języka angielskiego.
Zaprezentowane przez dzieci scenki, udowodniły, że bez znajomości języków obcych może być
naprawdę trudno, zaś po obejrzeniu tych scenek nikt już nie wątpił, że znajomość języków obcych
bardzo się przydaje.
Wspólne występy i zabawa znajdowały natychmiastowy, pozytywny oddźwięk w reakcjach
publiczności, która żywo i spontanicznie reagowała na popisy szkolnych artystów, nagradzając ich
gromkimi brawami.
Wniosek z naszego spotkania jest jeden: WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO,  gdyż nigdy
nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach ta umiejętność nam się przyda. 
Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce i wiele wytrwałości w rozwijaniu językowych
umiejętności.

Dzień brytyjski

Zadymiona kraina

Dzień Profilaktyki
Dnia 3 czerwca 2016 r., w ramach realizacji
programów: „Nie pal przy mnie, proszę” oraz
„Znajdź właściwe rozwiązanie”, w szkole
zorganizowany został Dzień Profilaktyki. Z tej
okazji kl. I a wystawiła przedstawienie pt.:
„Zadymiona kraina”, w którym załoga bajkowych
postaci walczyła z uzależnionymi od palenia
papierosów smokami o czyste powietrze w swojej
krainie. Po występie przewodniczący klas
wylosowali koperty z zadaniami do wykonania dla
swojej klasy. W skład zadań wchodziły pytania
dotyczące obejrzanego przedstawienia oraz
stworzenia hasła i wykonanie plakatu
przestrzegającego przed uzależnieniem od
alkoholu, narkotyków, dopalaczy, komputera,
słodyczy i palenia papierosów. Z otrzymanych
plakatów przygotowana została wystawa.

              WYNIKI PLEBISCYTU NA
NAJPOPULARNIEJSZEGO SPORTOWCA
NASZEJ SZKOŁY:

1 MIEJSCE - JULIA GABRIEL
2 MIEJSCE - ALEKSANDER CAPAR
3 MIEJSCE - JAN ŻÓŁTAŃSKI

                     GRATULUJEMY!!!

dzień profilaktyki
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kl. 1-3

kl. IV-VI
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