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DZIEŃ NAUCZYCIELA

14 października w naszej szkole
zorganizowaliśmy dzień
nauczyciela. Oto co się działo
podczas tej uroczystości.

PASOWANIE NA
UCZNIA

14 października w
naszej szkole swoje
święto przeżywali
również
pierwszoklasiści.
Zostali pasowani na
uczniów
Publicznego
Gimnazjum i
Publicznej Szkoły
Podstawowej im.
Pierwszych
Osadników

w Górkach
Noteckich. Przez
pasowanie
pierwszoklasiści
zostali oficjalnie
włączeni do
społeczności
szkolnej. Życzymy
wam dużo radości z
dni spędzonych w
szkole i sukcesów
w nauce.

Uroczystość
rozpoczęła część
artystyczna
przygotowana
przez klasę I SP.
Następnie razem z
klasą I PG zostali
pasowani na
uczniów naszej
szkoły. Po części

oficjalnej program
artystyczny
zaprezentowała
klasa I PG. Pani
dyrektor razem z
Liwią Piechowską  i
Julią Kłosińską
przygotowały
niespodziankę dla
nauczycieli.Były

to drużynowe
konkurencje w
których nauczyciele
musieli wykazać
się wiedzą o szkole
i uczniach. SU
przygotował
taniec,a po nim
wystąpił Grzegorz
Łyczewski.

. ..
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"Dla tych, którzy
odeszli" 

Obchody w
innych krajach

 Uroczystość
ku czci
wszystkich
chrześcijan, 

Dla tych którzy
odeszli w
nieznany świat,
płomień na
wietrze kołysze
wiatr. Dla nich
tyle kwiatów
pod
cmentarnym
murem i niebo
jesienne u góry
Dla nich
harcerskie
warty i
chorągiewek
gromada, i dla

nich ten dzień -
pierwszy dzień
listopada.

1 listopada
   Dzień Wszystkich Świętych

którzy osiągnęli
stan zbawienia i
przebywają w
niebie.  Polacy
odwiedzają w
ten dzień
cmentarze, aby
ozdobić groby
swoich bliskich
kwiatami i
zapalić znicze.
Jest to czas
modlitwy i
zadumy.

W Japonii
święto,
podczas,którego
wspomina się
zmarłych
nazywa się
Bon. W tym
czasie według
Japończyków
dusze zmarłych
powracają na
Ziemię. Na
progach domów
ustawiane są
latarnie tzw.
„mukaebi”.

Bułgarzy
natomiast
odwiedzają
groby bliskich,
na których
zapalają świece
i polewają je
czerwonym
winem,
symbolizującym
krew Chrystusa.
W USA
obchodzone jest
jako Halloween.

Niemal w
każdym kraju
na świecie
kultywuje się
pamięć o
Zmarłych. Ci,
którzy
pozostają wśród
żywych, starają
się godnie
uczcić pamięć
swoich
przodków.

Dzień
Wszystkich
Świętych,
obchodzone jest
w różnych
miejscach na
świecie. Nie
tylko w Polsce
istnieje zwyczaj
wspominania
Zmarłych, lecz
również na
całym świecie.

.

.

.

.
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Zaduszki Ciekawostka

Czemu zapalamy
znicze?

Zaduszki i dziady
co mają wspólnego

1 listopada We
wszystkich
świętych
modlimy się za
ludzi
zabawionych a
2 listopada w
Zaduszki za
dusze, które są
w czyśćcu 

Dzień zaduszny
związany jest z
pogańskim
świętem
dziadów,którego
celem było
nawiązanie
kontaktu z
zmarłymi.Nie
można było
wtedy

wykonywać
niektórych
czynności jak
np wylewnie
wody gdyż
wierzono ze
zmarli dostają
się tymi drogami
do domu.Dzisiaj
w tym dniu
modli się za
zmarłych

Do dziś
zachowały się
niektóre
elementy
dziadów.
Współcześnie
zapalamy
znicze na
grobach ten gest
przypomina

dawne
rozpalanie
ognisk na
rozstaju
dróg.Obecnie
przynosimy
także kwiaty i
znicze.
Uczestniczymy
we mszy świętej

Dzień zaduszny
obchodzony jest
2 listopada.W
ten dzień
przynosimy na
grób naszych
bluskich
zmarłych

kwiaty,
zapalamy
znicze i
modlimy się za
wszystkich
zmarłych,
przede
wszystkim za
tych 

przebywających
w czyśćcu,
ponieważ
potrzebują oni
naszej 
modlitwy.
Zaduszki

są dniem
refleksji nad
przemijaniem
ludzkiego życia.

.

..

.
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Wiadomości ze 
szkolnego korytarza

Konkurs na najpiękniejszą
rabatę kwiatową

Mistrzowie
kodowania

Zachęcamy
wszystkich
uczniów klas
IV-VI i I-III PG
do
uczęszczania
na zajęcia ze
"Scratcha",
prowadzonych
przez p. Olgę
Łuczków co
drugą środę o
godzinie 8:00.

Dnia
08.09.2016r.
odbyło się
spotkanie z
funkcjonariu-
szem policji
sierż. Eweliną
Kowalczyk dla
klas 1-4 PSP.
Tematem
spotkania były
zasady
bezpieczeństwa:

◘ w szkole
◘ jak zachować
się w przypadku
zaczepienia
przez obcą
osobę
◘ w przypadku
kontaktu z
psem
◘ w drodze do
szkoły i ze
szkoły

Z dwutygodnio-
wym
opóźnieniem
został
rozstrzygnięty
konkurs na
najładniejszą
rabatę
kwiatową.
Jurorzy
uwzględnili nie
tylko pomysł na
zagospodarowa-
nie rabaty, ale
również

trwałość kompo-
zycji i łatwość jej
pielęgnacji oraz
zaangażowanie
poszczególnych
klas w
pielęgnację
rabat. W
konkursie
rozpoczętym
wiosną tego
roku
uczestniczyły
klasy 1-5
(obecnie 2-6)
SP. Trzy klasy

(obecne 3,4 i 6)
złożyły zgodnie
z regulaminem
barwne projekty
rabatek, które
następnie
zrealizowały.
Zwycięzcą
konkursu
została
bezapelacyjnie
klasa piąta
(obecnie
szósta).
Uczniowie tej
klasy zdobyli,

wraz z
podopiecznymi P.
Janczaka, 
szczególne
uznanie za
zaangażowanie
w pielęgnację
roślin wokół
szkoły. 
Nagrody za
udział w
konkursie
zostaną rozdane
14 października
2016 r.

.

.

.

.
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Zabawa szkolna na 
Dzień Chłopaka

Dzień Głośnego
Czytania

Wyjazd do
Zielonej Góry

Maciej Lepiato w
GOKu

29.09.2016r. w
naszej szkole
odbyła się
zabawa z okazji
Dnia Chłopaka.
Było mnóstwo
konkurencji:
limbo,gorące

krzesła,
karmienie
ptysiem i
jabłkiem, „Top
Model” dla
chłopaków. 
Został również

przeprowadzo-
ny konkurs na
Mistera szkoły
oraz najlepszy
podryw.
Misterem
2016/17 okazał
się Hubert

Tarczyński z
klasy VI
natomiast
tekstem na
podryw
zwyciężył
Damian
Tarczyński z III
gimnazjum.

.
26 października
2016 r. o
godzinie 14:00
odbędzie się
spotkanie z
mistrzem
paraolimpijskim
oraz
trzykrotnym
Mistrzem
Świata w Skoku

Wzwyż
Maciejem
Lepiato -  
w Gminnym
Ośrodku Kultury
Jutrzenka w
Zwierzynie. 
Serdecznie
zapraszamy!

29.09. w naszej
szkole
obchodziliśmy
Dzień Głośnego
Czytania. 
Akcja jest
realizowana w
ramach
kampanii Cała
Polska czyta
dzieciom.

.

.

.

24 września
grupa uczniów
uczestniczyła w
wycieczce do
Muzeum
Wojska
Polskiego w
Drzonowie oraz
Planetarium
Wenus

w Zielonej
Górze. Wyjazd
był formą
podziękowania
dla uczniów
szczególnie
angażujących
się w życie
szkoły.

.

.

.

.
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           Dowcipy

Koń by się    
uśmiał!

Ale to śmieszne!

hahahahahahhahahahahhahahahhahahahhahahhahahahhaha

- Mamo, z
mego listu do
św. Mikołaja
wykreśl kolejkę
elektryczną, a
wpisz łyżwy. 
- A co, nie
chcesz już
pociągu? 
- Chcę, ale
jeden już
znalazłem w
Waszej szafie.

Przychodzi do
lekarza baba z
niemowlęciem i
mówi: 
-Panie
doktorze,ono
bez przerwy
płacze. 
-Zaraz
zobaczę,co mu
dolega- mówi
lekarz.Kładzie
dziecko na
stoliku i od
razu widzi,że
jego pielucha 

jest tak
pełna,że aż się
przelewa,więc
pyta babę:-
Dlaczego nie
zmieniła mu
pani pieluchy? 
-Bo na
opakowaniu
napisali: "Do
24
kilogramów".

Wchodzi pijany
facet do
taksówki i
taksówkarz się
go pyta: 
- Dokąd pan
chce jechać? 
- Ale o zo
zozozi? 
- No dokąd pan
chce jechać? 
- Ale o zozozi? 
- Gdzie chce
pan jechać! 
- Ale o
zozozi!? 

- Jestem
kierowcą
taksówki i mam
prawo zapytać
się dokąd chce
pan jechać? 
- Jestem
klientem i mam
prawo zapytać
się ale o
zozozi?

.

.

Krzyczy jeden
wariat na
rynku: 
- Ludzie Bóg
mnie posłał! 
Krzyczy nagle
drugi. 
- Wcale nie!
Nikogo nie
posyłałem!

bajka o
panterze: pan
tera
wysiada????. 
bajka o
selerze: mama
pierze a ja se
leże.
Puk puk! 
- Kto tam? 
- Sąsiadki. 
- Nie ma siatek.

.

.

http://kawaly.tja.pl/dowcip,mamo-z-mego-listu-do-sw-mikolaja
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-do-lekarza-baba-z
http://kawaly.tja.pl/dowcip,przychodzi-do-lekarza-baba-z
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wchodzi-pijany-facet-do-taksowki-i
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wchodzi-pijany-facet-do-taksowki-i
http://kawaly.tja.pl/dowcip,krzyczy-jeden-wariat-na-rynku-ludzie
http://kawaly.tja.pl/dowcip,bajka-o-panterze-pan-tera-wysiada
http://kawaly.tja.pl/dowcip,puk-puk-kto-tam-sasiadki-nie-ma-siatek
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Liga juniorów "Dębu"
Górki Noteckie

Szybszy powrót
Milika na boisko?

MŚ w kolarstwie

Nasi
juniorzy
rozegrali
kolejne 

spotkania.
Najpierw
zmierzyli się z
Wartą i niestety
przegraliśmy
5:3. 2 tygodnie
później mecz
odbył się na
wyjeździe z
Lipkami
Wielkimi i
również
pechowo

Kolejne
spotkania
odbędą się na
wyjeździe. 22
października  w
Gorzowie Wlkp.
ze "Stilonem" a
tydzień poźniej
z "Wartą"
Wawrów.

ulegliśmy. Tym
razem 3:2. 15
października
młody "Dąb"
miał zagrać z
Kasztelanią
Santok ale
goście nie
przyjechali więc
mecz
zakończył się
walkowerem dla
naszych.

Kolejne
doniesienia na
temat stanu
zdrowia
Arkadiusza
Milika pozwalają
optymistycznie
patrzeć w
przyszłość.
Agent piłkarza,
Przemysław
Pańtak,
zapowiedział, że
powrót
reprezentanta
Polski na boisko

nastąpi szybciej,
niż początkowo
sądzono. W
rozmowie z
włoskim
serwisem
możemy
przeczytać o
powrocie do
gry  w ciągu 100
dni. 

.

Peter Sagan
obronił w
Dausze tytuł
mistrza świata
w kolarskim
wyścigu ze
startu
wspólnego.
Słowak
najszybciej
finiszował z
czołowej grupy,
wyprzedzając
 Brytyjczyka
 Marka

 Cavendisha i
 Belga Toma      
               
Boonena. 
 Maciej Bodnar,
 jedyny z
 sześciu
reprezentantów
Polski, który
dojechał do
mety, zajął 40.
miejsce. Stracił
do zwycięzcy
ponad pięć
minut.

.

.

.
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