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Numer 2 11/17

Teatralne 
co nieco

   
"Talenty"

Aktorzy z klasy VI
Zwycięzcy
przeglądu

Mali aktorzy z klasy II i III

             
             VIII Gminny Przegląd 
             Teatrów Dziecięcych

klasa 6

W naszej szkole 8 listopada 2017  roku
odbył się VIII Gminny Przegląd Teatrów
Dziecięcych.  Odwiedziły nas grupy
teatralne reprezentujące wszystkie szkoły
z naszej gminy. Przegląd odbywał się pod
hasłem „teatralne co nieco”. W kategorii
klas I-III nagrodę otrzymali aktorzy ze
Szkoły Podstawowej w Siostrzytowie.
Wystawili sztukę pod tytułem „Talenty”.
Opiekunami tej grupy teatralnej była pani
Renata Niewiadomska oraz pani Anna
Krasowska. W kategorii klas IV-VII
nagrodę otrzymała sztuka pod tytułem
„Blaskojad” w wykonaniu grupy ze
Szkoły Podstawowej w Biskupicach pod
opieką pani Teresy Pasiecznej. Wszystkie
grupy teatralne oczarowały jury. Jednak
zwycięzcą mogła być tylko jedna
reprezentacja z każdej grupy wiekowej.
Nagrodą w przeglądzie był udział w XX
Spotkaniach Teatralnych w GOK w
Trawnikach.Uczniowie z klasy II pojechali
wraz z opiekunami i zaprezentowali sztukę
pod tytułem Talenty. Mieli okazję
podziwiać spektakle innych grup
teatralnych.  

 
Teatralne co nieco
 
   Zacznijmy    
      sami 

W
następnym
numerze
fotorelacja
z jasełek.
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               Na sportowo!     Gminne zawody 
      w unihokeja

Żyj sportowo
i
aktywnie!

    Brawa dla drużyn 
     z naszej szkoły!

Dnia 28 listopada
2017 roku, w
Oleśnikach odbyły
się Gminne
Zawody  Halowej
Piłki Nożnej.

Nasza szkoła
wysłała dwie
drużyny. W
kategorii klas IV-V
zdobyliśmy 2.
miejsce, zaś w
kategorii klas VI-VII

zajęliśmy IV
miejsce
przegrywając z
Trawnikami tylko
różnicą dwóch
bramek.
Jednakże nasza
szkoła kolejny raz
pokazała się z
dobrej strony.
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 Klasyfikacja   
 pucharowa 
 Gminnych 
 zawodów 
 unihokeja 
 Reprezentacje     
 Szkoły
Podstawowej im.
Noblistów Polskich
w Siostrzytowie
*Klasa IV- I miejsce
*Klasa V- I miejsce
*Klasa VI- II
miejsce
*Klasa VII- I
miejsce.
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      SKO fajna sprawa     
oszczędzanie i zabawa

SKO

        Szkolna skarbonka.

Wywiad z opiekunem SKO -panią Anną Krasowską
 Ile czasu działa SKO w naszej szkole?
W tym roku 24 lata.
Który uczeń  zaoszczędził najwięcej pieniędzy?
Jest to uczennica klasy siódmej,która ma na swoim
koncie ponad 3 tysiące złotych.
Jakie akcje są przeprowadzane w szkole w ramach
SKO?

W październiku odbywa się konkurs Mistrz
Oszczędzania oraz inne konkursy związane z
pieniędzmi i oszczędzaniem. Ponadto
przeprowadzamy zbiórkę klocków, puzzli, karmy dla
zwierząt.Od tego roku będzie działać strona
internetowa TalentowiSKO. Planujemy konkurs na
ekologiczną skarbonkę i wyjazd do banku dla klas
starszych. 
Ile pieniędzy zaoszczędziła nasza szkoła?
Około 29 tysięcy złotych i to daje nam pierwsze
miejsce wśród oszczędzających szkół.
Z kim nasze szkolne koło współpracuje w ramach
oszczędzania?
Z SBP w Piaskach i jego odziałem w Trawnikach
Kto przed panią opiekował się SKO?
Pani Ewa Ecker-Person oraz pani Bożena Biszkont. 
Na czym polega praca opiekuna SKO? 
Jest to praca społeczna.  Polega między innymi na
prowadzeniu dokumentacji SKO, zakładaniu kont i
książeczek SKO oraz wiele innych.Jest to
odpowiedzialna praca, ponieważ dotyczy pieniędzy.
Jednak przynosi mi satysfakcję.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów.

SKO

monety

Wercia

wercia

wercia
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         Ranking     
          prezentów

  Cicha noc,
        święta noc
...

 
 06 grudnia

                  Mikołajkowe               
                    prezenty
                

Według
uczniów:
telefon
laptop
tablet
zabawki
ubrania
słodycze
meble
zwierzę   

Z okazji świąt
Bożego
Narodzenia,
przepełnionych
nadzieją i magią
wigilijnej nocy,
kierujemy do
Państwa
płynące z serc

w
nadchodzącym
Nowym Roku.
 

prezenty

 Już Mikołaj
grzeje sanie. 
Czego
pragniesz
niech się
stanie.
Każde z
marzeń
skrytych w
głębi 
święty Dziadek
może spełnić.

 Ile siły w 
 Mikołaju,
 Ile śniegu w 
 jego kraju,
 Ile gwiazd na 
 ciemnym 
 niebie,
 Tyle życzeń 
 dziś dla 
 Ciebie! 

 Czy wiecie co
to za dzień ?
Dzień marzeń,
prezentów i tego
co tylko
chcecie.Tak to
właśnie on
święty mikołaj!!!
Spełnia wasze
wszystkie
marzenia
przynosząc dla
was prezenty.

wiczka
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