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     4 września - rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018.
Pani dyrektor powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne
i całą społeczność szkoły, a szczególnie miło przywitała
pierwszoklasistów. Po części oficjalnej obejrzeliśmy część
artystyczną przygotowaną przez uczniów klas gimnazjalnych.
    Nieco później uczestniczyliśmy w  ślubowaniu klas
pierwszych. Podczas tej uroczystości   pierwszaki zobowiązały
się do pilnej nauki i dobrego zachowania. Podczas ślubowania
udowodniły, że potrafią recytować wiersze oraz śpiewać i znają
zasady bezpieczeństwa na drodze. Cała uroczystość została
zakończona poczęstunkiem w postaci tradycyjnego już  tortu.
                                                                                               Zuzanna Czaja

I tak to się zaczęło!
             Relacja  z pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 r.

4 września 2017
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II Gminny Przegląd Folklorystyczny Dla Dzieci i Młodzieży.

Akcja bicia rekordu Guinness World Records w jednoczesnej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób! 

Rekord

Przegląd

   
Z okazji Dnia Chłopaka

odbyła się szkolna
dyskoteka

organizowana przez
Samorząd Uczniowski.

Podczas dyskoteki
przeprowadzony został

konkurs na
najlepszego tancerza w

kategorii klas 1-3 
i 4-7.

                       Z.C.
Folklor

  
     Wczoraj uczniowie klasy IIIa naszej szkoły, Szkoły Podstawowej im.
Synów Pułku w Węglowicach wraz z uczniami klasy IIIa Gimnazjum po kilku
dniach przygotowań, wzięli udział w akcji bicia rekordu Guinness World
Records w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej
przez jak największą ilość osób! Akcję przeprowadzono pod nadzorem pani
Kariny Cynkowskiej i Anny Kudły, które zostały przeszkolone przez
Fundację WOŚP w udzielaniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
    Akcję po raz czwarty zorganizowała Fundacja WOŚP, w ramach realizacji
Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować". Dzisiejsza data nie
jest przypadkowa, bowiem 16 października - obchodziliśmy Europejski
Dzień Przywracania Czynności Serca. „To od naszej reakcji - dziecka czy
dorosłego, a przede wszystkim rozpoznania co się dzieje, może zależeć
zdrowie i życie osoby poszkodowanej. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach te
umiejętności wydają się niezwykle potrzebne i wpisujące się w naszą
codzienność.”
    Dziękujemy naszym kolegom za pokaz umiejętności. Możemy brać 
z nich przykład.

                                                                            Monika Słonina

    W dniu 4 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się II
Gminny Przegląd Folklorystyczny Dla Dzieci i Młodzieży 
w Węglowicach. W tym dniu nasi dzieci oraz młodzież
pokazywali nam swoje talenty: piosenki, przyśpiewki, gawędy,
wiersze oraz tańce. Udział wzięło 11 grup przedszkolnych i 39
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej
gminy. Nie zabrakło również zespołów ludowych działających
przy Kołach Gospodyń Wiejskich. Był przepiękny kwiecisty
wystrój, oraz cudowna atmosfera i oczywiście przepiękne
występy. Dodatkowymi atrakcjami były: wystawa wieńców
dożynkowych i rękodzieła artystycznego, zdrowe i smaczne
potrawy regionalne, konkursy i zabawy w stylu Folk.
                                                                                       Maja Zyskowska

Dyskoteka
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Wieczornica Poetycka

21 września to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych
Na Drogach.

Akcja

Gość specjalny

Poezji czar …

   8 grudnia odbyła się w naszej szkole kolejna edycja Wieczornicy
poetyckiej. Była to doskonała okazja do zaprezentowania trzeciego
tomiku wierszy "Gwiezdny pył" z twórczością uczniów naszej
szkoły.  Panowała ciepła i przyjemna atmosfera. Wpływały na nią
sporządzone przez uczniów dekoracje i oczywiście ich twórczość
poetycka. Oprócz występów uczniów mogliśmy posłuchać
występu Pani Marty Powązki - która wykonała kilka
średniowiecznych pieśni z akompaniamentem lutni i
fletu. Specjalnym gościem Wieczornicy Poetyckiej był p. Ryszard
Sidorkiewicz - wybitny 
i uznany poeta, który prezentował własne wiersze.
  Uroczystość ta na stałe wpisała się w tradycję naszej szkoły. Wiersze
przeplatane były pięknymi, lirycznymi utworami muzycznymi, wykonanymi
również przez uczniów naszej szkoły. W uroczystości uczestniczyli licznie
zgromadzeni goście i przyjaciele szkoły.  Zgromadzeni tłumnie miłośnicy
poezji jeszcze długo po zakończeniu Wieczornicy nie opuszczali swoich
miejsc, delektując się widokiem płonących świec, zapachem cynamonu i
parzonej kawy.
                                                                         Weronika Rynkiewicz

     Nasza szkoła włączyła się w obchodzony w całej Europie
Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drodze. Taka akcja ma
przypomnieć nam o podstawowych zasadach związanych 
z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a przy okazji
prezentować uczniom właściwą postawę związaną 
z bezpieczeństwem na drodze.
    Uczniowie klas I - III wykonywali w bibliotece szkolnej
zakładki do książek tematycznie związane z obchodzonym
dniem. Warsztaty poprzedzała prelekcja filmu o ruchu
drogowym.
    Uczniowie z klas IV - VII wykonywali prace plastyczne -
plakaty, których tematem było bezpieczeństwo na drodze, zaś
głównym punktem programu całego dnia był happening
"Bezpieczni na drodze" przygotowany przez uczniów klas 6a 
i 3b gimnazjum, podczas którego rozwieszony został baner
oraz wręczano kierowcom ulotki.

           Krzysztof Górecki
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Puszczewie i w Jeziorze. 

Klasa 3 CzytamyCzytamy

    W dniu 26 września odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których
uczniowie klas I - III uczyli się jak przygotować zdrowe, regionalne potrawy
takie jak: kiszone ogórki i kiszoną kapustę. Warsztaty prowadzone były
przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Puszczewie i w Jeziorze.
Podczas pracy Panie częstowały uczniów zdrowym swojskim chlebem 
i smalcem własnego wyrobu. Dzieciom bardzo podobały takie zajęcia 
i chętnie układały ogórki w słojach, i ugniatały kapustę. Były do tego również
odpowiednio przygotowane, miały  fartuchy i nakrycia głowy. Było
pracowicie, zdrowo oraz wesoło.

                                                                                 Oliwia Piśniak

    29 września - przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji
uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego spotkały się w bibliotece
szkolnej, w której nauczyciele naszej szkoły odczytali uczniom ulubione bajeczki,
wierszyki i opowieści dla dzieci. W przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
Czytania (29 września) starsi uczniowie czytali swoje ulubione bajki, baśnie i
bajeczki młodszym kolegom i koleżankom. Korzystając z okazji, że w naszej szkole
przebywają przedszkolaki, to w czytelniczej akcji wzięły też udział najmłodsze
dzieciaczki.
                                                                                                                                            Krzysztof
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Zabawa andrzejkowa

             Dzień Tabliczki Mnożenia i Mikołajki

    W dniu 29 września w naszej szkole odbył
się V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Na
korytarzach można było spotkać ekspertów od
tabliczki mnożenia, oraz patrole
przeprowadzające testy ze znajomości
tabliczki mnożenia i dzielenia. Łącznie do
egzaminu przystąpiło 135 uczniów i osób
dorosłych. Certyfikaty otrzymało 20 z 26
przepytanych pracowników szkoły. Ze szkoły
podstawowej otrzymało je 52 z 76 uczniów
oraz 22 z 35 przepytanych gimnazjalistów.
Najchętniej sprawdzali swoją wiedzę uczniowie
szkoły podstawowej, najwięcej obaw miały
osoby dorosłe. Większą trudność sprawiało
dzielenie niż mnożenie, a stres spowodowany
był ograniczonym czasem oraz tym, że nie
można było otrzymać Certyfikatu popełniając
nawet jeden błąd.                                 Monika
Słonina

    Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze
światem magii, czarów, …wróżb. 
Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy i kultywacją
obrzędów ludowych. 
W naszej szkole z tej okazji odbyła się zabawa andrzejkowa
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie,
kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali
wróżby. Piękne wróżki i wróżbici przepowiadali -
przyszłość. Nie mogło zabraknąć kotów, duchów i wiedźm,
które stanowiły integralną część dekoracji i dodawały
tajemniczości całej scenerii. Zabawę uświetniły przeboje
disco polo i muzyki współczesnej oraz ciekawe zabawy dla
młodszych jak i starszych, których autorami byli doskonali
DJ : Grześ, Piotrek, Paweł oraz ich kolega Kacper.  
   Zabawy przyniosły wszystkim wiele radości i uśmiechu.
Wszyscy wrócili do domów zadowoleni, pełni wiary, że
spełnią im się wszystkie dobre wróżby, które wywróżyli
sobie tego magicznego wieczoru.

Krzysztof
Zabawa andrzejkowa

    Mikołajki rozpoczynają czas oczekiwania na
najmilsze święta w roku, czas choinki, kolędy,
śniegu, … Taką atmosferę poczuliśmy dzisiaj 
w dniu 6 grudnia, dzięki zorganizowanym przez
Samorząd Uczniowski –Szkolnym Mikołajkom.
Dzieci po długim, całorocznym oczekiwaniu
doczekały się wyjątkowego gościa, który wraz 
z cała asystą: aniołem, diabłami, reniferami 
i Śnieżynkami, odwiedził wszystkie klasy 
i pracowników szkoły.  Diabełki rozdawały
przygotowane brzozowe rózgi i smarowały
uczniów i nauczycieli sadzą, sprawiając wiele
wrzawy i radości wśród najmłodszych.
Śnieżynki pomagały Mikołajowi w rozdawaniu
prezentów. Na koniec wszyscy chętni, którzy
przyszli w mikołajkowych czapkach, zrobili
sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem i jego
asystą. 
                                                Krzysztof Mikołajowa świta

K.G

K.G


	I tak to się zaczęło!
	4 września - rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Pani dyrektor powitała uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i całą społeczność szkoły, a szczególnie miło przywitała pierwszoklasistów. Po części oficjalnej obejrzeliśmy część artystyczną przygotowaną przez uczniów klas gimnazjalnych.
	Nieco później uczestniczyliśmy w  ślubowaniu klas pierwszych. Podczas tej uroczystości   pierwszaki zobowiązały się do pilnej nauki i dobrego zachowania. Podczas ślubowania udowodniły, że potrafią recytować wiersze oraz śpiewać i znają zasady bezpieczeństwa na drodze. Cała uroczystość została zakończona poczęstunkiem w postaci tradycyjnego już  tortu.                                                                                                Zuzanna Czaja
	Akcja bicia rekordu Guinness World Records w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez jak największą ilość osób!

	II Gminny Przegląd Folklorystyczny Dla Dzieci i Młodzieży.
	W dniu 4 listopada 2017 roku w naszej szkole odbył się II Gminny Przegląd Folklorystyczny Dla Dzieci i Młodzieży  w Węglowicach. W tym dniu nasi dzieci oraz młodzież pokazywali nam swoje talenty: piosenki, przyśpiewki, gawędy, wiersze oraz tańce. Udział wzięło 11 grup przedszkolnych i 39 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. Nie zabrakło również zespołów ludowych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich. Był przepiękny kwiecisty wystrój, oraz cudowna atmosfera i oczywiście przepiękne występy. Dodatkowymi atrakcjami były: wystawa wieńców dożynkowych i rękodzieła artystycznego, zdrowe i smaczne potrawy regionalne, konkursy i zabawy w stylu Folk.
	21 września to Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach.
	Nasza szkoła włączyła się w obchodzony w całej Europie Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drodze. Taka akcja ma przypomnieć nam o podstawowych zasadach związanych  z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a przy okazji prezentować uczniom właściwą postawę związaną  z bezpieczeństwem na drodze.     Uczniowie klas I - III wykonywali w bibliotece szkolnej zakładki do książek tematycznie związane z obchodzonym dniem. Warsztaty poprzedzała prelekcja filmu o ruchu drogowym.     Uczniowie z klas IV - VII wykonywali prace plastyczne - plakaty, których tematem było bezpieczeństwo na drodze, zaś głównym punktem programu całego dnia był happening "Bezpieczni na drodze" przygotowany przez uczniów klas 6a  i 3b gimnazjum, podczas którego rozwieszony został baner oraz wręczano kierowcom ulotki.
	Wieczornica Poetycka

	Warsztaty kulinarne z Kołem Gospodyń Wiejskich  w Puszczewie i w Jeziorze.
	W dniu 26 września odbyły się warsztaty kulinarne, podczas których uczniowie klas I - III uczyli się jak przygotować zdrowe, regionalne potrawy takie jak: kiszone ogórki i kiszoną kapustę. Warsztaty prowadzone były przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Puszczewie i w Jeziorze. Podczas pracy Panie częstowały uczniów zdrowym swojskim chlebem  i smalcem własnego wyrobu. Dzieciom bardzo podobały takie zajęcia  i chętnie układały ogórki w słojach, i ugniatały kapustę. Były do tego również odpowiednio przygotowane, miały  fartuchy i nakrycia głowy. Było pracowicie, zdrowo oraz wesoło.


	Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
	29 września - przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego spotkały się w bibliotece szkolnej, w której nauczyciele naszej szkoły odczytali uczniom ulubione bajeczki, wierszyki i opowieści dla dzieci. W przeddzień Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania (29 września) starsi uczniowie czytali swoje ulubione bajki, baśnie i bajeczki młodszym kolegom i koleżankom. Korzystając z okazji, że w naszej szkole przebywają przedszkolaki, to w czytelniczej akcji wzięły też udział najmłodsze dzieciaczki.

	Zabawa andrzejkowa
	Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się ze światem magii, czarów, …wróżb.  Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy i kultywacją obrzędów ludowych.  W naszej szkole z tej okazji odbyła się zabawa andrzejkowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczniowie, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby. Piękne wróżki i wróżbici przepowiadali - przyszłość. Nie mogło zabraknąć kotów, duchów i wiedźm, które stanowiły integralną część dekoracji i dodawały tajemniczości całej scenerii. Zabawę uświetniły przeboje disco polo i muzyki współczesnej oraz ciekawe zabawy dla młodszych jak i starszych, których autorami byli doskonali DJ : Grześ, Piotrek, Paweł oraz ich kolega Kacper.      Zabawy przyniosły wszystkim wiele radości i uśmiechu. Wszyscy wrócili do domów zadowoleni, pełni wiary, że spełnią im się wszystkie dobre wróżby, które wywróżyli sobie tego magicznego wieczoru.

	Dzień Tabliczki Mnożenia i Mikołajki

