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Mam nowy tornister i do szkoły
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  Pani uśmiechnięta w klasie wita
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  Będę czytał, pisał, nauczę się
wiele,

  mymi przyjaciółmi zostaną
litery.
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ONI NAS REPREZENTUJĄ
Samorząd Uczniowski to organizacja obejmująca całą społeczność uczniowską. Niedawno, w
demokratycznych tajnych wyborach, zostali wyłonieni przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej
szkoły.

- Zarząd Samorządu Uczniowskiego powinien spełniać powszechne oczekiwania uczniów, reagować na
wspólne sprawy. Jak sądzicie, czy podołacie temu zadaniu?
Bartek – Mam nadzieję, że tak. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie będzie to łatwe.

- Reprezentujecie całą społeczność uczniowską. Czy macie jakieś ciekawe pomysły na działalność
samorządową w naszej szkole? Może jest coś, co chcielibyście zmienić, zmodyfikować, poprawić?
Bartek: - Jest parę spraw, którymi zamierzamy zająć się w najbliższym czasie. Nie chciałbym jednak
zdradzać szczegółów dopóki nie będę miał pewności, że realizacja tych zadań jest możliwa. Nie lubię
obiecywać….
Kuba: - Ja jednak uchylę „rąbka tajemnicy”. Pomyśleliśmy, że byłoby fajnie móc wychodzić podczas
przerw na pole. W ciepłe, słoneczne dni moglibyśmy, chociaż przez chwilę, pooddychać świeżym
powietrzem. Może w tym celu zaplanujemy dyżury uczniów klas VI i VII? Jednak na obecną chwilę nic nie
możemy obiecać.

- Jakie są wasze pozaszkolne zainteresowania ?
Bartek - Ja bardzo lubię majsterkować. Uwielbiam też jeździć na rowerze.
Kuba - W wolnym czasie najchętniej gram na komputerze  w moją ulubioną grę -  ,,FIFA"

- Co uważacie za swój największy sukces ?
Bartek – Myślę, że moim i Kuby  największym dotychczasowym sukcesem jest właśnie to, że zostaliśmy
wybrani do reprezentowania Samorządu Uczniowskiego.
Kuba – Całkowicie się z Bartkiem zgadzam.

- W przyszłym roku kończycie szkołę podstawową. Czy macie już sprecyzowane plany na przyszłość?
Może wiecie już, kim chcielibyście zostać?
Bartek - Myślę, że pójdę do jakiegoś technikum.
Kuba – Ja jeszcze nie wiem. Wybór szkoły to trudna decyzja.
- Dziękujemy za rozmowę.

X XM.T. M.T.
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PASOWANIA  NADSZEDŁ  CZAS
Najważniejszym wydarzeniem dla dzieci rozpoczynających naukę w
szkole jest pasowanie  na ucznia. W naszej społeczności szkolnej, ta
tak ważna dla pierwszoklasistów uroczystość odbyła się w ciepły,
słoneczny czwartek 28.09.2017 roku. W tym doniosłym wydarzeniu
brali udział  rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie klas
młodszych. Uroczysta akademia szkolna rozpoczęła się powitaniem
przez Dyrektora bohaterów tego dnia oraz świadków ślubowania i 
pasowania. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści zaprezentowali część
artystyczną, na którą składały się wiersze zbiorowe i indywidualne,
piosenki oraz inscenizacja JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI. Występ
zakończył odśpiewany przez dziewczynki i chłopców klasowy hymn
,,W naszej klasie jak w rodzinie’’. Po części artystycznej kandydaci na
członków naszej wspólnoty uczniowskiej przystąpili do ślubowania.
Dzieci głośno powtarzały za wychowawczynią słowa przysięgi, a
Dyrektor pasował każdego z nich na ucznia Szkoły Podstawowej w
Borku Starym. Na pamiątkę tak ważnego, klasowego wydarzenia,
uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy, legitymacje szkolne i
ozdobne rożki ze słodyczami. 
Następnie dzieci z rodzicami udały się do sali lekcyjnej na wspólny
poczęstunek przygotowany przez mamy z klasowej Rady Rodziców
                                                 Wychowawczyni klasy - K. Osiadła

Z ŻYCIA SZKOŁY 
4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
We wrześniu nasze przedszkole odwiedził policjant.
15 września przedszkolaki obchodziły Międzynarodowy Dzień Kropki 2017.
Nasza szkoła ponownie wzięła udział w akcji ,,Sprzątanie Świata''. Tegoroczne hasło to: ,, Nie ma
śmieci - są surowce''.
20 września przedszkolaki obchodziły swój dzień, czyli Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 2017.
W klasie III B odbył się klasowy konkurs na ,, Mistrza zegara''. Na pierwszym miejscu znależli się :
Domink Szczęch, Kamil Kuk i Borys Patrzyk. Drugie miejsce zdobyli: Mikołaj Tereszkiewicz i Szymon
Nowicki, a trzecie: Patryk Maciołek, Maja Szpala, Konrad Rusznica i Ania Bator.
27 września klasa III B wybrała się na edukacyjną lekcję w terenie.
29 września w przedszkolu chłopcy obchodzili swoje święto.

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Rusza nowa edycja szkolnego konkursu matematycznego „Szansa na szóstkę”. Podobnie jak w roku
ubiegłym, w kolejnych numerach naszej gazetki, ukazywać się będą zagadki, krzyżówki i zadania
tekstowe. Za każde poprawnie wykonane zadanie będziecie mogli zdobyć część szóstki. Każdą całą
„uskładaną” szóstkę wpisujemy do dziennika. Życzymy powodzenia!!!
Zad.(1/8szóstki)
Znajdź taką liczbę dwucyfrową AB oraz taką liczbę trzycyfrową CDE, że;

AB + CDA = 200              i               BA + ADC =434
......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Odp. : .............................................................................................................................................................
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SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018
DZIEWCZĘTA                                                  CHŁOPCY
1. Pluta M. - 8pkt                                              1. Inglot D. - 8pkt
2. Szura N. - 7pkt                                              2. Krużel K. - 7pkt
3. Kowal E. - 6pkt                                             3. Zawiła J. - 6pkt
4. Bieniek K. - 5pkt                                           4. Kuk K. - 5pkt
5. Tereszkiewicz M.  - 4pkt                                5. Paśko M. - 4pkt
6. Wróbel K. - 3pkt                                            6. Wilk M. - 3pkt
7. Krowiak K. - 2pkt                                           7. Bator A. - 2pkt
8. Rabczak Z. - 1pkt                                           8. Ślączka K. - 1pkt

x

K ą c i k  p o l o n i s t y!
W poprzednim numerze gazetki próbowaliśmy zachęcić Was do czytania książek, ponieważ niewątpliwe
zalety to:
 Usprawnienie koncentracji i skupienia

Na pewno znana jest Wam sytuacja, w której jednocześnie sprawdzacie maila, odbieracie telefon, w
międzyczasie zerkacie na Facebooka i próbujecie się uczyć? W pewnym momencie może to spowodować,
że Wasz umysł się zbuntuje, a koncentracja gwałtownie spadnie.
Powinniście dawkować sobie te wszystkie impulsy z zewnątrz, aby na długie lata zachować sprawność
umysłową. Gdy czytacie książki, cała Wasza uwaga jest skupiona na historii i macie wrażenie, że cały
świat znika na ten czas.

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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