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A oto kolejny numer naszego czasopisma.

Zapraszamy do lektury, a w numerze zainteresuje
Was na pewno:

- lista najlepszych uczniów w na apelu podsumowującym pierwszy
okres roku szkolnego 2017/2018,
- fotorelacja z Balu Karnawałowego klas 0-III i IV-VII,
- sukcesy sportowe naszych uczniów,
- sprawozdania z konkursów, projektów, w których uczestniczycie,
- Wasze wrażenia z wyjazdów i podróży, które odbyliście podczas
ferii,
- trochę literatury w Waszym wykonaniu,
- dużo humoru.

"Opowieści z Narnii" w wykonaniu kl. IV

 A w tym numerze:
- Projekt "Lektura",
- Wasze utwory literackie,
- Wasze wspomnienia z ferii,
- Wasze sportowe sukcesy,
- Dzień języka Ojczystego,
- bezpieczny internet,
- fotorelacja z balu.

Zapraszamy Was do lektury trzeciego numeru naszego
czasopisma "Byle do dzwonka". Mamy nadzieję, że każdy

znajdzie tu coś dla siebie. Miłej lektury. Redakcja

Smaug

IKA

IKA
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Dzień Języka Ojczystego przypada 21 lutego.
Święto to obchodzimy od 1999 roku. Tego dnia

zwracaliśmy szczególną uwagę na to jak się
wysławiamy.

B."Z okazji Dnia Języka Ojczystego życzymy
Wam, żeby język polski nie sprawiał Wam
zbyt dużo problemów" - takie życzenia
złożyłem wspólnie z dziewczynami z grupy
teatralnej Maska na zakończenie filmu, który
opowiada o dbaniu o język polski -
powiedział uczeń klasy VII Kacper Bezat,
który z koleżankami z kl. V nagrał i
przygotował ten film pt. "Dzień Języka
Ojczystego" - dostępny na stronie
internetowej naszej szkoły w zakładce
"filmy". Zapraszamy do oglądania. Kacper B.

internet

 
Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole
przypadł na 19 stycznia 2018 roku, tuż

przed feriami.

Z okazji tego święta uczniowie klas I-III
przygotowali przedstawienie. Pomagali im
uczniowie klasy V. Na apel przyszli babcie i
dziadkowie naszych uczniów. Bardzo
podobało im się przedstawienie. Po
uroczystości wszyscy udali się do jednej z
klas na poczęstunek. Dziadkowie wraz ze
swoimi wnukami mogli spędzić miło czas.    
Maks

Z okazji Dnia Babci i Dziadka Redakcja
naszej gazety składa wszystkim Babciom

i Dziadkom nejserdeczniejsze życzenia
zdrowia, szczęścia, wielu chwil

spędzonych z ukochanymi wnukami.
Mamy nadzieję, ze za rok przybędziecie

Państwo równie licznie na uroczystość z
okazji Waszego święta. 

Apel z okazji Dnia Babci i Dziadka

nn

J. Kowalski
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Czytanie nie jest na czasie. Jak to zmienić? Projekt Lektura, czyli
jak zachęcić do czytania książek.

Podobno czytanie książek nie jest na czasie. Lepszą rozrywką są gry komputerowe,
filmy i oglądanie teledysków. I jak to zmienić?

Uczniowie naszej szkoły próbują przekonać wszystkich, że czytanie nie jest passe. Robią to w nietypowy
sposób. Po przeczytaniu i omówieniu lektury wcielają  się w bohaterów przeczytanych powieści.
Klasa IV pokazała postaci z powieści C.S. Lewisa "Opowieści z Narnii". Każdy z uczniów przygotował sobie
wypowiedź prezentowanego przez siebie bohatera. Dobrej zabawie i śmiechom nie było końca.
Klasa VI w ten sam sposób opracowała postaci występujące w powieści J. R. R. Tolkiena "Hobbit, czyli tam i z
powrotem". Uczniowie klasy V po omówieniu powieści F. Molnara "Chłopcy z Placu Broni"przeprowadzali wywiad
z bohaterami tej książki.
Dodatkowo uczennice klasy V zaprezentowały w klasie VI fragmenty powieści Ch. Dickensa "Opowieść wigilijna"
w formie krótkiego przedstawienia.
Wszystkie prezentacje zostały uwiecznione na filmie dokumentalnym, który został opublikowany na stronie
internetowej naszej szkoły.
Widać, że uczniowie naszej szkoły chętnie czytają i inspirują się przeczytanymi powieściami do ciekawych
działań, tylko odrobinę zachęcani przez swoją polonistkę.
Mamy nadzieję, ze projekt przyczyni się do popularyzowania czytania wsród dzieci w całej Polsce. Wszyscy
powinni pamiętać, że czytanie rozwija słownictwo, inteligencję, pobudza wyobraźnię. Zatem wszystkich tych,
którzy zainspirowali się naszym projektem zapraszamy do biblioteki albo księgarni. Miłej lektury. IKA

Pani Bobrowa Bilbo BagginsIKA IKA
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Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole.

Luty to miesiąc, w trakcie którego dużo mówimy o
bezpieczeństwie i kulturze słowa  w sieci. Z tej
okazji gościliśmy w naszej szkole specjalistkę od
netetykiety panią dr hab. Anitę Frankowiak.

Poza spotkaniem czeka nas jeszcze prezentacja
"Strażnika Internetu" - zaprojektowanej przez Was
figurki. Relacja z tego pokazu w następnym numerze
naszego czasopisma.
Wspólnie z panią Anitą stworzyliśmy zasady
bezpiecznego korzystania z sieci:
1. Nie przezywaj.
2. Nie podawaj swoich danych.
3. Nie używaj wielkich liter.
4. Stosuj zasadę "fair play".
5. Z umiarem stosuj emotikony.
6. Gdy coś cię zaniepokoi, poinformuj dorosłych.
7. Nie klikaj w nieznane linki.
8. Rób przemyślane zakupy w sieci.
9. Szanuj innych (nie żartuj, nie kłam, nie ośmieszaj). 
Zebrała Asia.

Ferie już za nami. Mamy nadzieję, że spędziliście je wspaniale i były
one dla Was czasem odpoczynku od szkoły. Nasza redaktorka

Kinga Górska pytała uczniów naszej szkoły jak je spędzili.

Ola, kl. VI
Podczas ferii byłam u babci w Jonkowie. Kilka dni spędziłam w domu. Czasami nocowałam u koleżanek. Mama
zabrała mnie także na kręgle, do kina i Jump Street do Olsztyna. Resztę ferii byłam w domu i bawiłam się z moim
młodszym bratem.

Asia, kl. V
Ferie spędziłam u taty w Gdańsku. Na kilka dni byłam u babci w Katowicach, a na końcu byłam u dziadka w
Działdowie. Dobrze bawiłam się z rodzina. To były super ferie.

Lidka, kl. IV
W ferie byłam na półzimowisku w Olsztynie. Chodziliśmy na łyżwy, basen, tańce, akrobatykę. w drugim tygodniu
ferii chodziłam na świetlicę wiejską. Pojechaliśmy z wycieczką na zajęcia ze wspinaczki. było super, za rok też
chce tam pojechać.

Gabrysia, kl. III
Na całe ferie pojechałam do babci do Olsztyna. Chodziłam z dziadkami na łyżwy. Byłąm też na basenie w
Piracie. W ferie dobrze się bawiłam.
Przygotowała Kinga Górska

Neteykieta - czyli co? IKA
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Oliwia Turek - to piętnastoletnia gimnazjalistka z Wołowna. Pisze, bo w ten sposób
chce wyrazić siebie.

„Mała nadzieja”
Gdy w domu zaśpiewana zostanie kolęda,
Pod choinką Mikołaj zostawi prezenty.
Każdy już wie, że nadeszły Święta ...
Mały czy duży jest uśmiechnięty.
Każdy się cieszy - wszyscy są razem.
Radość na świecie nie ma już granic.
Cieszmy się wspólnie tym magicznym czasem.
Kłótnie i złości niepotrzebne tu na nic.
Ciepło, przytulnie jest w naszym domu,
Każdy ma kogoś ...
Jest jeden wyjątek ...
Ten mały chłopiec, co nie szkodzi nikomu,
Kryje się z zimna, gdzieś w ciemny kątek.
Siedzi malutki, bezbronny, zmarznięty.
Jest sam, bez domu, opieki, radości.
Słyszy wokoło siebie kolędy,

Chciałby tak dostać odrobinę miłości.
Zagląda do domów, trzęsie się z zimna,
Widzi rodzinę będącą razem ...
Czuje przez okno ciepło kominka ...
Może i on będzie szczęśliwy z czasem?
Wierzy ciągle w dobroć człowieka.
Może tym razem ktoś mu pomoże.
Puka do drzwi - wcale nie zwleka,
Wierzy nadal, że ktoś mu otworzy.
Widzi nagle starszą panią,
Uśmiechniętą od ucha do ucha.
Zaufała tym cichutkim pukaniom
Małego chłopca, który pomocy szukał.
Każdy się cieszy, wszyscy są razem,
Magia Świąt nigdy, przenigdy nie minie
Cieszmy się wspólnie tym magicznym czasem
Nawet gdy w ludziach nadzieja zaginie!
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internet

W sklepie zoologicznym:
- Poproszę tę czerwoną papugę.
- Jest pan Francuzem, tak?
- Tak, ale co to ma do rzeczy?
- W takim razie radzę panu kupić również żółtą.
- Dlaczego?
- Ta czerwona mówi tylko po angielsku. Za to ta żółta
tłumaczy na francuski.

Rodzice znajomej chcieli mieć trzy córki i nazwać je
Wiara, Nadzieja i Miłość.
Coś poszło nie tak.
Teraz u nich jest Wiara, Nadzieja i Tomasz.

Rozbitek wrzuca do morza butelkę z wiadomością:
"Jestem sam na wyspie. Uratuj mnie, proszę!"
Po dwóch latach przy brzegu znajduje tę samą butelkę,
wyciąga kartkę:
"Sorry, ale mam chłopaka."

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów: 
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem,
że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak
orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

Ojciec do syna:
- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na
następny rok.

Głęboko w dorzeczu Amazonki grupa uczonych
odkryła najgłupsze zwierzę dżungli. Okazał się nim
niedźwiedź polarny.

Zmęczony mąż wraca z pracy do domu i pyta:
- Co na obiad?
A, żona z kuchni:
- Nie wiem, z konserwy odpadła naklejka.

Rozmawiają dwaj kumple:
- Ty, jaki masz plan na poniedziałek?
- Będę czekał na piątek.

Kowalski siedzi na kozetce u psychiatry. 
- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce
ktoś mieszka.
- Dlaczego pan tak sądzi?
- Bo żona nosi tam jedzenie.

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się
pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie

internet

nn

nn
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Najlepsi z najlepszych. Oto uczniowie, którzy pracowali przez cały
pierwszy okres najsolidniej. Postanowiliśmy zapytać ich o przepis

na sukces w dziedzinie edukacji.

KLASA I
Oliwa Zielińska
Jakub Dąbrowski
Zuzanna Błońska
Adam Hochhaus
Kamil Zawłocki

KLASA II
Michał  Łosko
Arkadiusz  Kurek
Igor Grzywiński

KLASA III
Gabriela Paprota
Kamila Tomczonek
Bartosz Kolender
Jakub Stasiak
Zuzanna Zaniewska

KLASA IV
Wiktoria Dąbrowska - 5,50  wzorowe
Norbert Witos - 5,27 wzorowe
Dariusz Kurek - 5,17 wzorowe
Anna Foks - 5,08 wzorowe

KLASA V
Wiktoria Szczerbal - 5,50 wzorowe
Weronika Mydło - 5,08  wzorowe
Alicja Polakowska - 4,91 wzorowe

KLASA VI
Patrycja Block - 5,42 wzorowe
Patrycja Kempa - 4,83 wzorowe

Klasa VII
Mateusz Kolender - 5,36 wzorowe
Wiktor Block - 4,93 bardzo dobre
Aleksandra Borko - 4,87  wzorowe

Wiktoria Szczerbal, Wiktoria Dąbrowska

 Nasza redakcyjna koleżanka postanowiła
zapytać najlepsze uczennice w szkole o
przepis na sukces w nauce.

Chciałabym, żebyście zdradziły naszym 
Czytelnikom,  co robicie, żeby mieć takie 
dobre wyniki w nauce?

Patrycja Block
Staram się systematycznie uczyć na każdą lekcję.
Codziennie odrabiam prace domowe.
Wiktoria Dąbrowska
Lubię się uczyć. Cieszę się, kiedy mam dobre oceny.
Czasami wydaje mi się, że nie umiem jeszcze czegoś,
a potem okazuje się, że jednak dostaję dobrą ocenę.
Wiktoria Szczerbal
Nie uczę się zbyt dużo, zapamiętuję z lekcji. Lubię
czytać książki, to też rozwija moją wiedzę.

KarolinaJ. Kowalski
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Karnawałowe szaleństwa już za nami. Wspominamy je z uśmiechem. Takich strojów
i zabaw jeszcze nie było. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia.

Klasa VI

Uczniowie kl. VII Uczniowie kl. IV

Uczniowie kl. VI

Dnia 12.01.2018r. (piątek) w naszej szkole odbył się
coroczny Bal Choinkowy, impreza rozpoczęła się o
godz. 15:30, a zakończyła o 18:30. W zabawie brały
udział klasy starsze od 4 do 7. Zadaniem każdej z klas
było zorganizowanie jednej zabawy dla pozostałych
uczniów. Wszyscy świetnie się bawiliśmy, a
uśmiechom i radości nie było końca.

Pani Dyrektor ogłosiła konkurs, zadaniem każdej klasy
przed balem było wspólne ustalenie i wybranie jednej
postaci lub motywu, za który spójnie przebiorą się
wszyscy wraz z wychowawcą. Według regulaminu
konkursu oceniane były następujące punkty
prezentacji klasy: najlepsze przebranie, ilość osób, a
także najfajniejsza zabawa. Konkurs wygrały dwie
klasy 6 oraz 7. Nagrodą był całodniowy wyjazd na
łyżwy. Ola

Emilia

A. Wasielewska A. Wasielewska

A. Wasielewska
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Choć Święta Bożego Narodzenia dawno już za nami, trudno zapomnieć o tych
emocjach, które towarzyszyły nam podczas tego okresu. Na długo zapadły nam w

pamięci jasełka wystawione na deskach szkolnego teatru.

Zgodnie z tradycją, w ostatnim dniu przed świąteczną przerwą 22 grudnia w naszej szkole,
przedstawione zostały jasełka. Historia narodzin Jezusa uświadomiła nam, co jest w życiu
najważniejsze i jaką drogą możemy dotrzeć do Boga.
W świąteczną atmosferę wprowadziły nas dzieci, które przedstawiły sceny, kiedy to w
Betlejem narodziło się Boże Dziecię. W rolę Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów wcieliły się
dzieci z klas IV - VII, przygotowane przez p. Izabelę Kędzierzawską, i p. Jacka Kowalskiego.
Uroku inscenizacji dodała świąteczna dekoracja, w przygotowanie której włączyła się p.
Elżbieta Pieklik oraz uczennica II klasy gimnazjum Marta, oraz kolędy śpiewane przez
uczniów przygotowanych przez p. Henia Kita. Nad oprawą techniczną (foto) czuwał p. Rafał
Zasański. Gościnnie na naszych szkolnych jasełkach wystąpiła Marta Kowalska, która
zaśpiewała piosenkę zespołu TGD i Kuby Badach pt. „Mario, czy ty wiesz?” Wszystko to
sprawiło, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Bezpośrednio po przedstawieniu
jasełek mogliśmy usłyszeć wiersze o Bożym Narodzeniu napisane przez nasze uczennice
Wiktorię Dąbrowską i Patrycję Block i Wiktorię Szczerbal.
Następnie głos zabrała pani dyrektor Anna Wasielewska i ksiądz Remigiusz Klimkowski,
którzy złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Na koniec uczniowie wraz ze swoimi
wychowawcami udali się do swoich klas, by tam świętować Narodzenie Zbawiciela. Pan JK
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Sport od zawsze był mocną stroną uczniów naszej szkoły. Oto
relacja z osiągnięć sportowych w pierwszym semestrze roku

szkolnego 2017/2018.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w międzyszkolnych
zawodach sportowych w piłce siatkowej, piłce nożnej i tenisie stołowym. W zawodach piłki
siatkowej na szczeblu gminnym w kategorii klas VI zespoły dziewcząt i chłopców zajęły w 2
miejsce. Ich młodsi koledzy z klasy V oraz IV powtórzyli ten wynik , natomiast dziewczęta z
klasy V w Mistrzostwach Gminy Jonkowo w piłce siatkowej zajęły 1 miejsce pokonując
zespoły z Jonkowa i Nowego Kawkowa. 

 Dziewczęta zakwalifikowały się na zawody powiatowe zajmując w nich 5 miejsce. Drużyna
nasza grała w następującym składzie: Wiktoria Dąbrowska, Ania Foks, Justyna Kostka,
Karolina Czajkowska, Kinga Górska, Weronika Mydło, Patrycja Block.

W grudniu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, podczas których
zespół grający w składzie Patrycja Block, Patrycja Kempa, Mateusz Kempa zajął II
miejsce, ustępując sportowcom z Nowego Kawkowa, a wyprzedzając sportowców ze szkoły
w Jonkowie.

W lutym o miano najlepszych drużyn w unihokeju uczniowie rywalizowali na szczeblu
gminnym w 3 kategoriach. Bardzo dobrze spisały się nasze drużyny. Reprezentacja szkoły
chłopców w składzie: Przemek Ciesielski, Damian Abramczyk, Karol Godzina, Dawid
Górtatowski, Łukasz Roman, Darek Kurek, Mateusz Kempa zajęła I miejsce zdobywając
tytuł Mistrza Gminy Jonkowo.

W tych samych zawodach zespół dziewcząt naszej szkoły zajął II miejsce.
Dużą niespodziankę sprawili uczniowie z klasy VII , którzy rywalizowali w turnieju w kategorii
gimnazjum. Pokonali zarówno swoich rówieśników ze szkoły podstawowej, jak i starszych
kolegów z gimnazjum, wygrywając wszystkie mecze i zajmując I miejsce. Zwycięski zespół
reprezentowali: Ola Borko, Kacper Wójcik, Wiktor Block, Mateusz Kolender. 

Gratulujemy i życzymy wszystkim sportowcom dalszych sukcesów.

Zebrane dzięki panu J. Senderowi
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	B."Z okazji Dnia Języka Ojczystego życzymy Wam, żeby język polski nie sprawiał Wam zbyt dużo problemów" - takie życzenia złożyłem wspólnie z dziewczynami z grupy teatralnej Maska na zakończenie filmu, który opowiada o dbaniu o język polski - powiedział uczeń klasy VII Kacper Bezat, który z koleżankami z kl. V nagrał i przygotował ten film pt. "Dzień Języka Ojczystego" - dostępny na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce "filmy". Zapraszamy do oglądania. Kacper B.

	Czytanie nie jest na czasie. Jak to zmienić? Projekt Lektura, czyli jak zachęcić do czytania książek.
	Podobno czytanie książek nie jest na czasie. Lepszą rozrywką są gry komputerowe, filmy i oglądanie teledysków. I jak to zmienić?

	Ferie już za nami. Mamy nadzieję, że spędziliście je wspaniale i były one dla Was czasem odpoczynku od szkoły. Nasza redaktorka Kinga Górska pytała uczniów naszej szkoły jak je spędzili.
	Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole.
	Oliwia Turek - to piętnastoletnia gimnazjalistka z Wołowna. Pisze, bo w ten sposób chce wyrazić siebie.
	„Mała nadzieja”
	Gdy w domu zaśpiewana zostanie kolęda, Pod choinką Mikołaj zostawi prezenty. Każdy już wie, że nadeszły Święta ... Mały czy duży jest uśmiechnięty. Każdy się cieszy - wszyscy są razem. Radość na świecie nie ma już granic. Cieszmy się wspólnie tym magicznym czasem. Kłótnie i złości niepotrzebne tu na nic. Ciepło, przytulnie jest w naszym domu, Każdy ma kogoś ... Jest jeden wyjątek ... Ten mały chłopiec, co nie szkodzi nikomu, Kryje się z zimna, gdzieś w ciemny kątek. Siedzi malutki, bezbronny, zmarznięty. Jest sam, bez domu, opieki, radości. Słyszy wokoło siebie kolędy,

	Chciałby tak dostać odrobinę miłości. Zagląda do domów, trzęsie się z zimna, Widzi rodzinę będącą razem ... Czuje przez okno ciepło kominka ... Może i on będzie szczęśliwy z czasem? Wierzy ciągle w dobroć człowieka. Może tym razem ktoś mu pomoże. Puka do drzwi - wcale nie zwleka, Wierzy nadal, że ktoś mu otworzy. Widzi nagle starszą panią, Uśmiechniętą od ucha do ucha. Zaufała tym cichutkim pukaniom Małego chłopca, który pomocy szukał. Każdy się cieszy, wszyscy są razem, Magia Świąt nigdy, przenigdy nie minie Cieszmy się wspólnie tym magicznym czasem Nawet gdy w ludziach nadzieja zaginie!

	Najlepsi z najlepszych. Oto uczniowie, którzy pracowali przez cały pierwszy okres najsolidniej. Postanowiliśmy zapytać ich o przepis na sukces w dziedzinie edukacji.
	Nasza redakcyjna koleżanka postanowiła zapytać najlepsze uczennice w szkole o przepis na sukces w nauce.
	Karnawałowe szaleństwa już za nami. Wspominamy je z uśmiechem. Takich strojów i zabaw jeszcze nie było. Wystarczy spojrzeć na te zdjęcia.
	Choć Święta Bożego Narodzenia dawno już za nami, trudno zapomnieć o tych emocjach, które towarzyszyły nam podczas tego okresu. Na długo zapadły nam w pamięci jasełka wystawione na deskach szkolnego teatru.
	Zgodnie z tradycją, w ostatnim dniu przed świąteczną przerwą 22 grudnia w naszej szkole, przedstawione zostały jasełka. Historia narodzin Jezusa uświadomiła nam, co jest w życiu najważniejsze i jaką drogą możemy dotrzeć do Boga. W świąteczną atmosferę wprowadziły nas dzieci, które przedstawiły sceny, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dziecię. W rolę Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów wcieliły się dzieci z klas IV - VII, przygotowane przez p. Izabelę Kędzierzawską, i p. Jacka Kowalskiego. Uroku inscenizacji dodała świąteczna dekoracja, w przygotowanie której włączyła się p. Elżbieta Pieklik oraz uczennica II klasy gimnazjum Marta, oraz kolędy śpiewane przez uczniów przygotowanych przez p. Henia Kita. Nad oprawą techniczną (foto) czuwał p. Rafał Zasański. Gościnnie na naszych szkolnych jasełkach wystąpiła Marta Kowalska, która zaśpiewała piosenkę zespołu TGD i Kuby Badach pt. „Mario, czy ty wiesz?” Wszystko to sprawiło, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Bezpośrednio po przedstawieniu jasełek mogliśmy usłyszeć wiersze o Bożym Narodzeniu napisane przez nasze uczennice Wiktorię Dąbrowską i Patrycję Block i Wiktorię Szczerbal. Następnie głos zabrała pani dyrektor Anna Wasielewska i ksiądz Remigiusz Klimkowski, którzy złożyli wszystkim świąteczne życzenia. Na koniec uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do swoich klas, by tam świętować Narodzenie Zbawiciela. Pan JK

	Sport od zawsze był mocną stroną uczniów naszej szkoły. Oto relacja z osiągnięć sportowych w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018.
	Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w międzyszkolnych zawodach sportowych w piłce siatkowej, piłce nożnej i tenisie stołowym. W zawodach piłki siatkowej na szczeblu gminnym w kategorii klas VI zespoły dziewcząt i chłopców zajęły w 2 miejsce. Ich młodsi koledzy z klasy V oraz IV powtórzyli ten wynik , natomiast dziewczęta z klasy V w Mistrzostwach Gminy Jonkowo w piłce siatkowej zajęły 1 miejsce pokonując zespoły z Jonkowa i Nowego Kawkowa.
	Dziewczęta zakwalifikowały się na zawody powiatowe zajmując w nich 5 miejsce. Drużyna nasza grała w następującym składzie: Wiktoria Dąbrowska, Ania Foks, Justyna Kostka, Karolina Czajkowska, Kinga Górska, Weronika Mydło, Patrycja Block.
	W grudniu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym, podczas których zespół grający w składzie Patrycja Block, Patrycja Kempa, Mateusz Kempa zajął II miejsce, ustępując sportowcom z Nowego Kawkowa, a wyprzedzając sportowców ze szkoły w Jonkowie.
	W lutym o miano najlepszych drużyn w unihokeju uczniowie rywalizowali na szczeblu gminnym w 3 kategoriach. Bardzo dobrze spisały się nasze drużyny. Reprezentacja szkoły chłopców w składzie: Przemek Ciesielski, Damian Abramczyk, Karol Godzina, Dawid Górtatowski, Łukasz Roman, Darek Kurek, Mateusz Kempa zajęła I miejsce zdobywając tytuł Mistrza Gminy Jonkowo.
	W tych samych zawodach zespół dziewcząt naszej szkoły zajął II miejsce. Dużą niespodziankę sprawili uczniowie z klasy VII , którzy rywalizowali w turnieju w kategorii gimnazjum. Pokonali zarówno swoich rówieśników ze szkoły podstawowej, jak i starszych kolegów z gimnazjum, wygrywając wszystkie mecze i zajmując I miejsce. Zwycięski zespół reprezentowali: Ola Borko, Kacper Wójcik, Wiktor Block, Mateusz Kolender.
	Gratulujemy i życzymy wszystkim sportowcom dalszych sukcesów.



