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Z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom 

i Uczniom życzymy
 wielu sukcesów
edukacyjnych,
wytrwałości 

w zdobywaniu 
i przekazywaniu wiedzy,
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w pokonywaniu trudności
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI

   
WYBORY 

DO 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 5 września w naszej szkole odbyły się
wybory powszechne do Samorządu
Uczniowskiego. Kampania wyborcza była
krótka, ale intensywna, więc uczniowie
szybko zdecydowali, kto ma
reprezentować ich głos na forum szkoły i
poza nią. 
     Największą liczbę głosów wyborczych
zdobył Maiej Sergiel, uczeń klasy VI, i to
on będzie w tym roku szkolnym pełnił
zaszczytną funkcję Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego. Zastępcą
Maćka będzie Kornelia Pieczara,
uczennica klasy IV. Funkcję Sekretarza
powierzono Justynie Grygiel z klasy VI.
Uczennice: Katarzyna Warchoł oraz
Patrycja Pieczara będą zajmować się
finansami Samorządu i pełnić rolę
Skarbników. 
    Jak zwykle uczniowie pragnący
włączyć się w prace Samorządu mogli się
także zapisać do poszczególnych sekcji
Samorządu Uczniowskiego, na przykład
do sekcji dekoracyjnej czy kulturalnej. 
   W tym roku szkolnym Opiekunami
Samorządu Uczniowskiego została Pani
Jadwiga Bukowska i Pani Katarzyna
Kutkiewicz. 
    Wszystkim Samorządowcom życzymy
inwencji twórczej, zapału do pracy, dobrej
współpracy i wielu sukcesów. Niech moc
będzie z Wami:)

Tuż przed głosowaniem

Liczenie głosów

SU wybrany!
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NIEZWYKŁA LEKCJA FIZYKI

    FIZYKĘ DA SIĘ LUBIĆ
    Poduszkowce z płyt CD, sztuczne ognie, które
płoną pod wodą, zapałczane rakiety, perpetum
mobile, wulkany z proszku do pieczenia, ciecz
nienewtonowska, która gęstnieje pod naciskiem
dłoni, woda z Trójkąta Bermudzkiego, tańczące
baloniki - wszystkie te cuda można było zobaczyć
podczas niezwykłej lekcji fizyki z panem Janem
Knapikiem.
     Nauczyciel starał się przekonać uczniów, że
fizykę da się lubić i że można zdobywać wiedzę,
świetnie się przy tym bawiąc. 
  W czasie lekcji uczniowie mogli zbadać
podstawowe prawa fizyki i sprawdzić, czy
Newton, Pascal i Archimedes mieli rację. 
       Pan Jan opowiadał, pokazywał, zadawał
pytania i zagadki, co rusz zaskakiwał uczniów
magicznymi sztuczkami, które, jak się później
okazywało, uczniowie sami mogą przygotować i
zademonstrować rodzinie. 
      
     

Pan Jan Knapik i Szymon Pawlica

Pan Jan Knapik i Kasia Maślanka Fizykę naprawdę da się lubić!
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KLUB CZYTAJĄCYCH
BIBLIOTEKA - dobre miejsce dla człowieka

"Czytam, bo lubię." 
"Czytanie nie boli" 

"Czytanie uskrzydla"
"Biblioteka na nas czeka!"

   Takie hasła reklamujące szkolną bibliotekę i
zachęcające do korzystania z jej zbiorów znalazły się
na plakatach przygotowanych przez uczniów klasy VI
w ramach lekcji bibliotecznej. Wykonane przez
szóstoklasistów prace promujące czytelnictwo zawisły
na drzwiach biblioteki i klasowych gazetkach. Mamy
nadzieję, że dzięki tym reklamom "Klub czytających"
zyska nowych aktywnych członków. 
   W ostatnich latach czytanie przestało być
postrzegane przez uczniów jako atrakcyjna forma
spędzania wolnego czasu czy dobra i skuteczna
metoda zdobywania wiedzy, a szkoda, bo czytanie
rozwija wyobraźnię i zainteresowania, doskonali i
wzbogaca język, kształci poprawność ortograficzną,
poszerza wiedzę o świecie.
      Drodzy uczniowie, książki to Wasi przyjaciele.
Dbajcie o to, by nie czuli się w bibliotece samotni i
odwiedzajcie ich często.

Oliwka, Patrycja, Justyna, Martyna

Przy pracy - Kasia, Kuba, Kacper

Mateusz, Eryk, Konrad (tyłem)Zapracowane trio: Kasia, Kinga, Szymon
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SŁOWA I MUZYKA

   W ramach Szkolnego Programu
Promocji Czytelnictwa zaproponowaliśmy
uczniom malutkie wyzwanie - uczniowie,
solo lub w grupie, mieli przeczytać tekst
wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej w rytm
szalonej muzyki. Jak zwykle nasi
uczniowie mile nas zaskoczyli. Nie dość,
że ochoczo podjęli wyzwanie, to jeszcze
wywiązali się z zadania wyśmienicie.
Śpiewającym recytatorom gratulujemy.
Szykujcie się na kolejne szalone
konkursy czytelnicze. W tym roku
szkolnym udział w różnych imprezach
czytelniczych będziemy nagradzać
specjalnymi punktami wpisywanymi na
przygotowane dla uczniów Karty
Aktywności Czytelniczej. Uczniowie z
największą liczbą punktów zostaną przed
wakacjami nagrodzeni atrakcyjną
nagrodą rzeczową. Zapraszamy Was,
Kochani Uczniowie, do wspólnej
całorocznej zabawy z książkami.

Czytanie w rytm muzyki

Dziewczyny idą jak burza

Publiczność także pomaga

Chętnych do recytacji nie brakowałoKK
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ODBLASKOWA SZKOŁA
2016/2017

Także w tym roku szkolnym nasza
placówka bierze udział w akcji
"Odblaskowa Szkoła", której celem jest
promocja odblasków zwiększających
bezpieczeństwo pieszych na drogach. 
W ramach akcji 17 października
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na
najładniejszą ODBLASKOWĄ
MASKOTKĘ, wyłoniliśmy także
zwycięzców dwóch konkursów
wiedzowych: "Bezpieczni piesi" w klasie
4 i "Bezpieczni na drodze" w klasach 5 i
6.  Gośćmi, którzy oceniali Odblaskową
Maskotkę, były panie: asp. sztab. Anna
Gąsiorek-Rezler, przedstawiciel Policji,
oraz Dorota Kanik, przedstawiciel
rodziców.  27 października Samorząd
Uczniowski zorganizował dla uczniów
odblaskową dyskotekę. Oto relacja
fotograficzna z tych wydarzeń...

Odblaskowe maskotki

Drugoklasiści

Loteria fantowa

Humory dopisały, bufet takżekk
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