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LAUREACI KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

JĘZYK POLSKI
HANNA WAŻNA – KLASA VI C
OPIEKUN – p. BEATA LEGIETA

JĘZYK NIEMIECKI
KONRAD RADZIK – KLASA VI C
OPIEKUN – p. LIDIA
HOLLI-JAKUSZAK

JĘZYK ANGIELSKI
MARTYNA MICHALAK – KLASA VI G
OPIEKUN – p. DOMINIK KARCZMAR

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
MICHAŁ GAS – KLASA VI G
KONRAD RADZIK – KLASA VI C
BŁAŻEJ NOGAJCZYK – KLASA VI D
OPIEKUN – p. ŁUKASZ KAMIŃSKI

GRATULUJEMY!

23 czerwca uczniowie odebrali świadectwa i
ciekawe książki. 
Na wakacje wyjeżdżamy nad morze, w góry, do
dziadków i na różne kolonie, biwaki... Niektórzy 
zostaną w domu. Ale to nie znaczy, że będą się
nudzili. Wykorzystajmy dobrze ten długo
wyczekiwany czas! Wszędzie tam, gdzie będziemy
starajmy się aktywnie odpoczywać, fotografować
zabytki, piękne miejsca i widoki. Do zobaczenia za
dwa miesiące!                             Matylda IVe

WAKACJE*WAKACJE*WAKACJE
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                   "Mistrz kaligrafii"
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
konkursie kaligraficznym, organizowanym
przez panią Katarzynę Lewandowską i
Marzenę Nowicką z Gimnazjum nr 1.
Należało napisać prace pięknym pismem
lub pismem kaligraficznym. Konkurs
rozgrywany był w czterech kategoriach.
Każda grupa miała do napisania dany
tekst.
Grupa:
1.(kl.4-6) - wiersz Juliana Tuwima pt.
"Spóźniony słowik",
2.(gimnazja) - wiersz Adama Mickiewicza
pt. "Snuć miłość..."
3.(licea) - wiersz Władysława
Broniewskiego pt. "Kometa"
4.(inni)- dowolny incjał.
Celem konkursu było:
-rozpowszechnienie sztuki kaligrafii
-rozwijanie zainteresowań i talentów
uczniów.
                      Matylda IVe

W świetlicy szkolnej organizowany był
konkurs pod tytułem ‘’Twórcze
opowiadanie”.
Polegał na tym, aby po wylosowaniu
numerka przedstawiciele każdej klasy w
określonym czasie napisali wstęp,
rozwinięcie i zakończenie. Po napisaniu
wstępu, rozwinięcia i zakończenia klasy
zamieniły się kartkami.  [Konkurs trwał
jedną godzinę lekcyjną]. Powstało wiele
ciekawych opowiadań.      Julia IVe

TWÓRCZE OPOWIADANIE KL. IV

TWÓRCZE OPOWIADANIE KL. V

TWÓRCZE OPOWIADANIE KL. VI
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Z ŻYCIA NASZEJ
SZKOŁY

17 maja uczennice z kółka
polonistycznego z opiekunką panią
Justyną Zidek w ramach akcji
"PoczytajMy" odwiedziły uczniów klasy IIh.
Młodszym kolegom i koleżankom
czwartoklasistki przeczytały bajkę o
Czerwonym Kapturku. Oczywiście
dziewczyny przygotowały coś więcej niż
tylko czytanie. Po wysłuchaniu bajki
drugoklasiści musieli odszyfrować
wiadomość od Czerwonego Kapturka do
babci, znaleźć bezpieczną drogę do
domku babci, a gdy połączyli ponad 60
kropek, dowiedzieli się, jaki straszny wilk
czyhał na Kapturka. Młodsi koledzy
poradzili sobie z zadaniami bezbłędnie. Na
podstawie bajki odbyła się także
pogadanka o bezpieczeństwie i zawieraniu
znajomości z nieznajomymi osobami.

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie
pod tytułem „Popisz się talentem".
Zasady tego konkursu były proste,
należało tylko samodzielnie napisać
twórcze i ciekawe rozwinięcie bajki lub
opowiadania. Uczniowie przynosili prace
do swoich polonistek na pendrive.
Czekamy na wyniki konkursu.
                       Asia IV e i Julia IVe

CZYSTY ANIOŁEK
W naszej szkole w czerwcu trwała akcja
pt.„Czysty Aniołek’’. Wolontariat szkolny
zbierał: ręczniki, szczoteczki do zębów,
pasty do zębów, gąbki, myjki, mydła,
szampony, płyny czyszczące oraz inne
wszystkie środki higieny osobistej i
czyszczące. Przekazane zostaną
rodzinom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej.                    Asia IVe
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   PODSUMOWANIE AKCJI CZYTELNICZEJ 2016/2017

W kończącym się roku szkolnym w naszej
szkole realizowaliśmy wiele projektów,
rozpowszechniających czytelnictwo. Akcje
organizowała biblioteka szkolna, świetlice,
koła zainteresowań. Było tego bardzo
dużo. Zapraszamy do oglądania efektów!

   Koło Młodych Dziennikarzy
          SP1 w Zielonej Górze                  
 Redakcja OSIEMNASTKI w składzie: 
    Hania Runiec, Julia Schulz, 
Matylda Blicharczyk, Asia Świekatowska


