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                       KALENDARIUM 
                                              SZKOLNE

1.  15.03.2017r. -  Zbiórka makulatury.
2.  16.03. 2017r. - Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Kangur”.
3.  21.03.2017r. -  Szkolny konkurs „na najlepszego anglistę”.
4.  23.03.2017r.  - „Sierakowskie legendy” spotkanie dla klas V 
      z panem dyrektorem Muzeum Zamek Opalińskich.
5.  30.03.2017r. -Grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Janie          
 Pawle II Olimpus.
6.  03.04.2017r. -  Szkolny konkurs tabliczki mnożenia i dzielenia.
7.  05.04.2017r. -Wielki Salon Fryzjerski -X edycja Konkursu Fryzjerskiego organizowanego przez Radę                
Uczniowską naszej szkoły.
8.  08.04.2017r. -  Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny i Matematyczny 
      w Międzychodzie.
9.   21.04.2017r. -  Wycieczka do Wrocławia.
10.  22.04.2017r. -  Dzień Ziemi.
11.  26.04.2017r. -  Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas V.
12.  26.04.2017r. -  Spotkania z rodzicami.
13.  27.04.2017r. -  Konkurs Przyrodniczy w Mniszkach.
14.  26-27.04.2017r. Reprezentanci naszej szkoły grający w drużynie Basketball Club Sieraków zajęli II                
  miejsce w Finale Mistrzostw Wielkopolski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce Chłopców
15.  28.04.2017r. -  Planetarium w szkole.
16.  28.04.2017r. -  Sierakowska Wiosna Klasyków.
17.  05.05.2017r. -Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Wielkopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej w                
  Poznaniu.
18.  17.05.2017. -Zakończenie wielkopostnej akcji "Skarbonka Caritas", zebraliśmy 872 zł., zgodznie z                  
  regulaminem akcji 290 zł. przekazaliśmy na konto poznańskiego oddziału Caritas a 582 zł. wpłaciliśmy            
na konto Kasi Krótkiej. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji.
19.  22-25.05.2017r. -  Wyjazd klas V do Trójmiasta.
20.  26.05.2017r. -  Dzień Matki.

                                                                                                                  Autor  B. Błaszak

Internet .
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                                     Z ŻYCIA
                           
                               NASZEJ SZKOŁY

KONKURS FRYZJERSKI B. BŁASZAK

KOSZYKARZE

CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE
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KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

WYCIECZKA DO WARSZAWY WYCIECZKA DO WARSZAWY

J.JABŁOŃSKA J.JABŁOŃSKA

B. WANDURSKA B. WANDURSKA
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                                                                        Święto Konstytucji 3 Maja

Dzień 3 maja 1791 roku został uznany Świętem Konstytucji 3 Maja.
 Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione
 w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez
hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych
demonstracjach w 1946 r. nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami Święta 1 Maja. 
W styczniu 1951 r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne.
 W roku 1981 ponownie władze świętowały uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często
dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych.
 Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich
świąt. 

                                                                                                                   Autor: Mikołaj Nowak

INTERNET
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                                                                   DZIEŃ    DZIECKA

                                                         Dzień Dziecka

W Polsce  Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 w dniu 1 CZERWCA. Po raz pierwszy
zorganizowano go w związku z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholskim. Od 1952 stało się
świętem stałym. Jego inicjatorem jest organizacja , której celem było zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom z całego świata. Od 1994 tego dnia w Warszawie obraduje  Sejm Dzieci i Młodzieży.

Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie
rozgrywek między klasowych
W Japonii Dzień Dziecka ma długą tradycję i obchodzony jest 5 maja - choć świętują wówczas tylko
chłopcy. Z tej okazji
ojcowie z synami wieszają na długich masztach flagi w kształcie karpia (jako symbolu siły i odwagi) i
przymocowują je na
drzwiach. I tak zobaczymy całe rodziny karpi: na samym szczycie proporzec, potem karpia - tatę, karpia -
mamę oraz małe
karpie, przy czym liczba ich uzależniona jest od ilości dzieci w danym domu. Dziewczynki mają swój
dzień 3 marca, kiedy 
to przygotowują wystawy lalek w tradycyjnych strojach i piją specjalny napój ryżowy. Z okazji Dnia
Dziecka obdarowuje 
się też japońskie dzieci balonikami. Niektóre otrzymują ich tak wiele, że trudno je dojrzeć pod balonowym
bukietem. 
W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Dzieci ubrane w stroje narodowe tańczą, śpiewają i
puszczają
latawce.
                                                                                                              Autor Patrycja Pucek

INTERNET

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Dzieci_i_M%C5%82odzie%C5%BCy
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Creative Fatal1ty Gaming Headset to zestaw słuchawek dla zaawansowanych graczy zapewniający moc,
precyzję i komfort. Funkcjonalna, niezwykle lekka konstrukcja, a także welurowa wyściółka poduszek
słuchawkowych i pałąka gwarantują długi czas wygodnego grania. Znajdujący się w zestawie mikrofon z
automatyczną funkcją redukcji szumów pozwala na szybką komunikację w grach sieciowych. Można go łatwo
odłączyć i używać zestawu jak zwykłych słuchawek. Zestaw jest doskonale dostosowany do potrzeb graczy.
Słuchawki zostały wyposażone w obrotowe łączniki, dzięki którym istnieje możliwość ich dopasowania do
indywidualnych potrzeb każdego gracza. Zestaw słuchawek posiada także regulator głośności z możliwością
włączenia i wyłączenia mikrofonu.
Jako właściciel i użytkownik takiego zestawu słuchawek mogę powiedzieć, że jestem bardzo z niego zadowolony
gdyż w pełni spełniają moje wymagania.
Gorąco polecam ich zakup.

                                                                                                
                                                                                                               Autor Mikołaj Nowak

             

                   Słuchawki FATAL1ITY Creative

. INTERNET
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                                                                       Dzień Matki

To święto obchodzone jako wyraz szacunku dla wszystkich matek. 
Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, w którym jest obchodzony jednakże w Polsce przypada to na 26
maja. Początki tego święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Wtedy to właśnie matki-boginie
obchodziły to święto. Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą „ Niedziela u matki”. Ten
dzień był wolny od pracy, a matki były obdarowywane prezentami.  Owe święto przetrwało do XIX wieku, a
ponownie zaczęto je obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. W Polsce Dzień Matki obchodzono po raz
pierwszy w 1914 roku w Krakowie. W naszym kraju tego dnia, matki są zwykle obdarowywane laurkami,
kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci. Święto to ma na celu okazywanie matkom
szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

                                         Choć serduszko moje małe
                                             Tobie dziś oddaję 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, że jesteś matką moją.
                                              Ślę życzenia, a nie kwiatki
                                          oraz miłość na Dzień Matki !!!

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                           AUTOR: ALICJA BROMBER
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