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 Samorząd Uczniowski - za nami
         demokratyczne wybory.

RADA SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO:

        Rok szkolny 2016/ 2017 rozkręca się na dobre!

Mija trzeci miesiąc. Za nami wiele działań, zobaczcie sami!

Za nami już kilka
ciekawych
wydarzeń: głośne
czytanie książek,
malowanie obrazów
na powitanie jesieni,
klasowe obchody
Dnia Chłopaka,
szczęśliwy
numerek.
Samorząd
zatroszczył się też
o kwiaty

na korytarzach.
Przewodniczący
Nikodem ze swoją
Ekipą mają wiele
ciekawych
pomysłów. Wkrótce
szczegóły! 
Prosimy również
Was o podrzucanie
nam propozycji
działań. Chcemy
aby w naszej

szkole prócz lekcji,
miały miejsce
atrakcyjne
wydarzenia.
Zapraszamy do
współpracy.  SU 

PRZEW. :
N.Kramek 
Z-CA PRZEW.:    
 Ania Zając 
PROTOKOLANT:
Klaudia Cieciak
SEKCJA DEKOR.
Zuzanna Cichoń  
Martyna Żwawa 
Kinga Wajdzik 
K. Jerdanek
Natalia Grzesło
Brygida Spisak

SEKCJA GOSP.
Klaudia Cieciak 
Amelia Bafia 
Izabela Sowidzka
JacekPłoszczyca 
Nikodem Latocha
Rafał Szczerbik 
SEKCJA KULT.
Ania Jerdanek 
Kuba Łopata 
Kuba Ligus 
Justyna Szczerbik
Monika Hetman 

https://www.facebook.com/zspprzybradz/photos/pcb.682397005256858/682378251925400/?type=3
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JESIEŃ I DYNIE W ROLI
GŁÓWNEJ - W KLASIE IIISP

Wywiad z Wiktorią Toporczyk, która od września
uczęszcza do do klasy I gimnazjum 
1. Co najbardziej podoba ci się w naszej szkole ? 
W naszej szkole najbardziej podobają mi się
uczniowie, ponieważ są sympatyczni i mili. 
2. Czy zaklimatyzowałaś się w naszej szkole ? 
Zaklimatyzowałam się w naszej szkole, szkoła jest
super a w szczególności moi znajomi, których
uwielbiam. 
3. Czy chciałabyś coś zmienić w naszej szkole ? 
Nasza szkoła jest świetna i chciałabym żeby zostało
po staremu. :) 
                                                         Pytała Ameka

Ostatnio kilku uczniów z 1-2 gim zajęło się kwiatami,
ponieważ były przerośnięte, miały bardzo mało ziemi  i
wyglądały nieestetycznie. Praca trwała 2 godz., ale
efekt jest!!! 

WYWIAD z panią od angielskiego IWONĄ GRYGA
(Pani zastąpiła w tym roku panią B. Zarzycką)
1. Jak pracuje się Pani w naszej szkole? - Dobrze.
2. Co podoba się Pani w naszej szkole? - przyjazna
atmosfera i małe klasy, ponieważ lepiej się prowadzi
lekcje.
3. Jak pracuje się Pani jako wychowawca klasy II
gimnazjum? - Szczerze? Nie nudzę się! Praca pełna
wyzwań.
Dziękujemy. Ania i Klaudia

DYNIA - SYMBOL JESIENI

Dynie na wesoło i na zdrowo!:-)) W
tym roku dynie obrodziły podobno
wszędzie, także w kl. III SP : -))
Podczas tworzenia kącika
przyrodniczego z każdym dniem
dyń przybywało coraz więcej, gdyż
dzieci przynosiły je                   z
radością zachwycając się
wyglądem, kształtem i barwami.
Pewnego dnia padł pomysł, aby je
pomalować - i ... zaczęło się
malowanie:- )) Powstała więc
dyniowa galeria. Gdy została
jeszcze jedna - najdorodniejsza -
wtedy zaproponowano, żeby zrobić
zupę - krem dyniowy. No     i
przyszedł dzień na gotowanie.
Dzieci przygotowały wszystkie
składniki, z których pod okiem pań
kucharek "powstał" garnek
pysznego jesiennego przysmaku.
Wspólnie, zgodnie, smacznie,
kolorowo ... - wesoło i zdrowo!!!
                                W. Płonka

Dynie

Zupa z dyni smakuje wybornie!

W. Płonka

W.Płonka
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     Październik miesiącem bibliotek szkolnych.

W 21 listopada w Światowym Dniu
Życzliwości również w bibliotece
mogliśmy wyrazić swoje dobre
emocje i skreślić kilka serdecznych
słów do naszych znajomych i nie
tylko! :) :) :) 

Biblioteka zaprasza

Bajkowy świat

Od 17 lat na całym
świecie obchodzony
jest Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. Święto trwa
przez cały październik. 
Tegoroczne hasło brzmi:
 ,,Książka to dopiero  
 początek."
Z tej okazji nasza
biblioteka zaplanowała
w każdą ŚRODĘ akcje
związane
z czytelnictwem.

Promując czytelnictwo biblioteka
 ogłosiła konkurs na  
 NAJAKTYWNIEJSZEGO    
 CZYTELNIKA                                
w miesiącu październiku.
Zwycięzcami zostali: Sylwia
Cieciak, Natalia Grzesło i Jacek
Płoszczyca. 

E. Wiśniewska

E. Wiśniewska
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                NOWA REDAKCJA 

W tym roku szkolnym SU postanowił powołać jeszcze
jedną sekcję - DZIENNIKARSKĄ. 
Sekcja ta będzie dla Was wydawać dotychczasową
gazetę Byle do dzwonka. 
Zapraszamy wszystkich do współpracy, podsyłajcie
pomysły tematów lub gotowe teksty! 
Obiecujemy, że zostaną one nagrodzone punktami
dodatnimi z zachowania i nagrodami niespodziankami.
                                                          Numer,
który trzymacie w ręku powstał
dzięki:  Amelce, Izabeli, Ani Z.,
Klaudii C., Justynce Sz.

N I E S P O DZ I A N K A, N I E S P O DZ I A N K A

BILET NIEPYTANIA. .................................................
                                  pieczątka i podpis opiekuna SU
UCZEŃ.................................. DATA...........................

Bilet z pieczątką,podpisami i datą  ważny jeden dzień.
TY decydujesz, którego dnia wykorzystasz naszą
niespodziankę. 
       

  
     PLOTECZKI, PLOTECZKI

* Chodzą plotki ,że Emilka i Ola
sprzedają nielegalnie snikersy p.
Migdałkowi.
* P. B zobaczyła nagrania z
monitoringu ,załamała się i
zakazała siedzieć pod schodami. A
plotki niosą ,że pod schodami
straszy."
* Dzieci z klas 1-3 napastują
szkolny sklepik!"
* z notatnika p. Kuźmy zniknęły
dwie kartki, sprawcami są chyba
krasnoludki
* nowe fryzury gimnazjalistów
(czytaj: Kacpra) bardzo podziwiają
ciche wielbicielki
* na konkursie TALENTY Jacek
bardzo realistycznie wcielił się w
postać PROFESORA,może nim
zostanie...
* dyskoteka andrzejkowa jednak
się odbędzie :)
* w szkole przybywa zakochanych
par ;)

                  11 LISTOPADA - NARODOWE ŚWIĘTO
           Z okazji Narodowego Święta Niepodległości każda klasa  
przygotowała krótki występ. Były pięknie zaśpiewane piosenki,                
niektóre przy akompaniamencie gitar oraz wiersze o ojczyźnie.

Występ kl IIISP

              Ślubowania czas ...
16 XI w klasie I SP miała miejsce uroczystość
Pasowania na ucznia. Zostali nimi: Ania, Kacper,
Arkadiusz, Olek, Patryk i Żanetka

Pierwszaki z Wychowawcą

L.Grochol

B.Zawierucha
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