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                         GODNY ZAUFANIA

"Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby
się wznieść musimy trzymać się razem"
                                     Maria Konopnicka 

 
  TYTUŁ GODNY ZAUFANIA
OTRZYMALI:

Aleksandra Wegnerowicz 
Roksana Bzodek 
Krystian Nowak
Patrycja Pawlicka
Hubert Patalas
Wiktoria Stróżyk
Karina Wyrzykiewicz
Marika Głowacz
Karina Szwarc
Amelia Basińska
Julia Włodarczyk
Wiktoria Gross 
Szymon Stachowski 
Hanna Kwiatkowska

  W tym roku, po raz pierwszy w naszej szkole
przyznano tytuł honorowy "GODNY ZAUFANIA".
Celem tej innowacji było, aby uczniowie mieli
świadomość, że żyją nie tylko dla siebie żeby
uzyskali większą motywację do postaw
prospołecznych i działań podnoszących
odpowiedzialność za siebie i innych. Jak wynika
ze szkolnego regulaminu, tytuł „Godny Zaufania”
może otrzymać uczeń, który nie tylko jest wzorem
kultury osobistej, osobą lubianą i uczciwą, ale
jednocześnie właściwie zareagował w sytuacji
zagrażającej zdrowiu lub bezpieczeństwu innych,
był wyróżniony na forum szkoły za wyjątkową
postawę, systematycznie pomaga potrzebującym
kolegom w nauce lub aktywnie uczestniczy w
szkolnym wolontariacie. Tytuł przyznaje kapituła,
w skład której wchodzą nauczyciele i uczniowie,
na pisemny wniosek wychowawców i uczniów
klasy. Tytuł przyznawany jest 2 razy w roku (luty i
czerwiec) uczniom klas III-VI. Uczeń, któremu
przyznano tytuł otrzymuje certyfikat oraz piękną
metalową odznakę „Godny Zaufania” 
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    Wielkanoc w uszach króliczka

            

               Kolorowych jajeczek,
            rozczochranych owieczek,
             rozkicanych króliczków,
             pyszności w koszyczku,
               a przede wszystkim
               mokrego ubrania
            w dniu wielkiego lania!

                     
                          Święconka
        Gdy do naszego koszyka zajrzycie,
               to mały talerzyk ujrzycie.
       Na talerzyku stoi cukrowy baranek,
   oraz leżą dwa jajka gotowane zamiast pisanek,
       ponieważ nie miał ich kto pomalować,
   jest jeszcze mały chlebek i kiełbaska też mała,
        gdyż większa za koszyk by wystawała.
    Serwetkę na spód i na wierzch położyłyśmy
               i następnie to wszystko 
             w kościele poświęciłyśmy.

                  Życzenia!

  Wesołego królika, co po stole bryka,
spokoju świętego i czasu wolnego,
życia zabawnego w jaja bogatego i w
ogóle wszystkiego kurcze                   
najlepszego!
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            POWITANIE WIOSNY
  21 marca w radosnych nastrojach
uczniowie klas IV – VI świętowali
nadejście wiosny. 
W tym dniu każda klasa, w ramach
całorocznego konkursu KLASA NA
MEDAL, zaprezentowała „Żywą
Marzannę”. Ocenie podczas występu
podlegała pomysłowość 
i oryginalność przygotowania.
Uczniowie włożyli w prezentacje dużo
pracy, w szkole było bardzo kolorowo.
Dzięki ich zaangażowaniu wszyscy 
wspaniale się bawili.

               
                 Wiosna w naszej szkole 

      Powitanie wiosny
             Leci pliszka
         spod kamyczka:
      - Ja się macie dzieci!
            Już przybyła
            wiosna miła,
     już słoneczko świeci!
           Poszły rzeki w
            świat daleki,
     płyną het - do morza;
           A ja śpiewam,
              a ja lecę,
      gdzie ta ranna zorza!
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 PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

  17 maja 2017 r. odbyło się uroczyste
pasowanie na  czytelnika uczniów klas
pierwszych. Uroczystość  przygotowana
była przez uczniów należących  do  Koła
Miłośników Książki. Uczniowie klas  starszych
 wprowadzili swoich młodszych    kolegów w świat
 książek inscenizacją „Witajcie w  naszej bajce”. 
 Pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że będą
 czytać książki i o nie dbać. Uczniowie otrzymali
 pierwszą bajkę oraz zakładkę do książek .
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DZIEŃ DZIECKA 

 

ŻYCZENIA DLA MAMY 

   Choć serduszko moje małe,
       Tobie dziś oddaje całe.
     byś na zawsze pamiętała
       I podziękę moją znała.
    Za to wszystko coś zrobiła,
      Za to żeś mnie urodziła,
        I że byłaś mą ostoją,
    Za to żeś jest matką moją.
    Ślę życzenia a nie kwiatki
   Oraz miłość na Dzień Matki

          Wita Was słoneczny ranek,
          tyle dzisiaj niespodzianek,
             tyle przygód czeka nas.
     Pierwszy czerwca ! Wstawać czas !
       Dzisiaj święto wszystkich dzieci –
          to szczególny dla nas dzień.
           Jasne złote słonko świeci,
          spoza chmur uśmiecha się.
     Dzisiaj święto wszystkich dzieci
     Niech nam pięknie słońce świeci
         Wszyscy śmieją się od rana
            Każda buzia roześmiana
           Czar zabawy dziś panuje
             Każde serce się raduje. 
        Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają
         Tak życzenia Wam składają...
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