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Jasełka Bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów naszej
szkoły.

W tym roku   Jasełka
Bożonarodzeniowe odbyły
się 19 grudnia 2016 roku.
Zanim nadszedł ten
wyjątkowy dzień

Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud!

Jasełka Bożonarodzeniowe

Stopka
redakcyjna

W skład naszej
redakcji "PINEZKA3"
wchodzą:
Magdalena Wojdyło,
Ewa Stopyra, Kinga
Sroczyk oraz Julia
Dec. Redaktorem
naczelnym tego
wydania jest p.
Joanna Tucka

W naszej szkole Jasełka Bożonarodzeniowe odbyły się 19 grudnia 2016 r.
Jasełka przygotowała p. Ewa Mierzwa wraz z dziećmi klas od I - V. Dzieci
ubrane były w piękne stroje, a p. Ewa przygotowała zachwycającą
scenografię. W przedstawieniu wystąpiły takie postaci jak : Józef, Maryja,
Trzej Królowie, Pastuszkowie, Anioły, różne zwierzęta itp.

Po przedstawieniu cała społeczność naszej szkoły połamała się opłatkiem i złożyła życia z
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Zajęcia graficzne 

prezentacja prac

Warsztaty graficzne

warsztaty graficzne

Zajęcia prowadziła p. Natalia Talarek-Oswald z firmy "Tęczówka Studio" z Częstochowy.
Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonali matryce na tworzywie,
następnie nakładali farbę drukarską, a na końcu odbili grafikę w prasie.Warsztaty
zorganizowała bibliotekarka p. mgr Maria Kus.                                                                        
    Natalia Talarek-Oswald, ur. 23.10.1983 r. w Mielcu. W latach 2004-2009 studiowała w
Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi, Wydział Grafiki i Malarstwa-
specjalizacja malarstwo, w latach 2007-2008 odbyła Stypendium Socrates Erasmus w
Accademia di Belle Arti di Catania we Włoszech, w 2010 - kurs ilustracji w książkach dla
dzieci w Accademia Drosselmeier- scuola per librai e giocattolai e centro studi letteratura per
ragazzi, Via Nazario Sauro, 21, 40121 Bologna. W 2012 roku założyła Tęczówka Studio –
pracownię warsztatową i ilustratorską, odtąd zajmują się organizacją i prowadzeniem
warsztatów plastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych; współpracuje z instytucjami
kultury,  bibliotekami, szkołami, klubokawiarniami.
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Zabawa andrzejkowa 

Z życia szkoły...

tolerancja

tolerancja

wróżby andrzejkowe

andrzejkowe tańceTańce...

Tolerancja to idea, której dziś
potrzebujemy bardziej niż
kiedykolwiek dotąd. To ona uczy nas
szacunku dla różnorodności
kulturowej, różnych modeli życia i
sposobów wyrażania naszego
człowieczeństwa...Ostatnio w naszej
szkole miały miejsce wydarzenia
promujące i uczące o tolerancji.
Mieliśmy między innymi okazję
oglądać spektakl pt. "Tolerancja",
który nauczył nas, że każdy z nas jest
inny, ale to nie znaczy, że gorszy.
Kolor skóry,narodowość, wyznawana
religia czy poglądy polityczne nie
powinny nas dzielić, lecz łączyć! 
KAŻDY Z NAS JEST WYJĄTKOWY!!!!!

Jak co roku w naszej szkole odbyła się zabawa
andrzejkowa. Jest to świetna okazja nie tylko do
wspólnych tańców, ale przede wszystkim do
wspólnego spędzania czasu. Również w tym roku
nie mogliśmy narzekać na brak atrakcji, które
zostały przygotowane przez Samorząd
Uczniowski. Główną atrakcją wieczoru były
wróżby andrzejkowe przygotowane przez klasę
V. Za oprawę muzyczną odpowiadał p. Mirosław
Kiełbasa, który grał i śpiewał największe przeboje
muzyczne. Oczywiście nie mogło zabraknąć
również drobnego poczęstunku         w każdej z
klas. Był to moment na odpoczynek    i wspólne
rozmowy.

Google.pl
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Zawody sportowe

 Dziewczęta jak i chłopcy z naszej szkoły uczestniczyli w zawodach piłki ręcznej, które odbyły
się w Rakszawie. Zawody dziewcząt odbyły się 24 listopada, natomiast chłopców 17
listopada. Obydwie drużyny były bardzo waleczne i zacięcie walczyły o jak najwyższe miejsce
na podium. Dziewczęta po tak walecznym meczu zajęły III miejsce, chłopcy również
uplasowali się na tym samym. Opiekunem obydwu drużyn był pan Wiesław Wawrzaszek -
nasz nauczyciel wychowania fizycznego. Jeżeli chodzi o inne szkoły z naszej gminy to
chłopcy ze Szkoły nr.2  zajęli 2 miejsce , a Szkoła nr. 1 wywalczyła 1 miejsce. Natomiast
dziewczęta ze Szkoły nr. 2 uzyskały 2 miejsce, a dziewczęta z Szkoły nr. 1 zajęły 1 miejsce.
Uczniowie  naszej szkoły bardzo lubią zajęcia sportowe i chętnie biorą udział w zawodach.

Nasza drużynaNasi chłopcy

Nasze dziewczyny
Nasza drużyna z trenerem

W.WW. Wawrzaszek

W. Wawraszek
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