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Ślubowanie pierwszaków i Dzień
nauczyciela
U nas ślubowanie jest połączone z
Dniem Nauczyciela. Pierwszaki
udowadniały nam, że zasługują na
miano ucznia naszej szkoły.
Pięknie śpiewały, recytowały oraz
odpowiadały na różne pytania.
Pani Jola pomogła im, sprawiając,
że ten dzień pozostanie dla nich
wyjątkowy. Następnie klasy V i VI
zaprezentowały humorystyczne
przedstawienie dla wszystkich
pracowników szkoły. Uczniowie
podziękowali nauczycielom za trud
włożony w nasze nauczanie,
wręczając im kwiaty.

Przedstawiciele Samorządu

Dzień Nauczyciela

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego

Każda szkoła potrzebuje
Samorządu, więc w naszej też nie
mogło go zabraknąć. Uczniowie
kandydujący na stanowisko
przewodniczącego tworzyli plakaty,
które zostały wywieszone na
korytarzu. Ostatniego dnia
kampanii kandydaci oficjalnie
zaprezentowali swoje plany,
starając się pokazać z jak
najlepszej strony. Ostatecznie
najwięcej głosów uzyskała Paulina
Stępniak (kl.VII), zyskując ponowie
stanowisko przewodniczącej. Jej
zastępcą został Kacper Bronkowski
(kl.V), a sekretarzem Kamil
Wierzgała (kl.V).
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Zbieramy na stypendia dla uzdolnionej
młodzieży

3 grudnia 2017 roku wolontariusze naszej
szkoły zbierali pieniądze pod kościołem w
Bukównie na stypendia dla uzdolnionej
młodzieży z powiatu białobrzeskiego.
Wspólnymi siłami zebrali 393 złote.
Wszystkim którzy pomogli serdecznie
dziękujemy!!

Akcja ‘’GOFRY DLA KRZYSIA „

Krzysio Czupryn urodził się z nieuleczalną chorobą
EB- pęcherzowe oddzielanie naskórka.  Jest to rzadka
choroba. Każdy nawet najmniejszy dotyk powoduje ból
i rany podobne do oparzeń 2- 3 stopnia. W środę 26
listopada w szkole odbyło się pieczenie gofrów dla
Krzysia. Uczniowie naszej szkoły, nauczyciele  jak i
rodzice mają wielkie serce. Pomagali ze wszystkich
sił. Chętni zrobili piękne plakaty. Zgromadziliśmy
wszystkie potrzebne produkty do pieczenia. Gofry
wyszły pyszne, a ochotników na nie było bardzo dużo.
Razem zebraliśmy aż 870 złotych. Niestety to tylko
niewielki procent pieniędzy potrzebnych rodzicom.
WARTO POMAGAĆ !!!!

Zbiórka pieniędzy

Świateczna Paczka

Gofry

„Świąteczna Paczka”
Nasz szkoła po raz kolejny wzięła udział w
akcji ‘’Świąteczna Paczka” organizowanej
przez Fundację Wsparcia Rolnika POLSKA
ZIEMIA. Pomaga ona najbardziej
potrzebującym mieszkańcom powiatu
białobrzeskiego. Od 30 listopada do 15
grudnia można było do naszej szkoły
przynosić rozmaite produkty, między innymi
zabawki produkty spożywcze, środki
czystości. Udało nam się zgromadzić dość
dużą liczbę artykułów i dzięki nim
potrzebujące rodziny miały piękne Święta.
Dziękujemy!!
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Mistrz Ortografii
W konkursie na Mistrza Ortografii każdą
klasę (III - VII) reprezentowała jedna osoba.
Uczniowie dostawali wyraz z trudnością
ortograficzną i musieli podać, jak się go
zapisuje, podnosząc lizak z odpowiednią
literą. Walka była bardzo zawzięta. 

Konkurs w piłkarzyki
Uczniowie wcielili się w
piłkarzy. Trzy drużyny
zawzięcie walczyły o
zwycięstwo.

Budujemy Roboty
Z każdej klasy wybrano jedną
osobą, która miała zbudować
najlepszego robota.
Wszystkie budowle były
oryginalna i zyskały uznanie
w oczach komisji oceniającej.

Konkurs na świąteczny wystrój sali

W konkurs na najładniejszy wystrój sali zaangażowała
się każda klasa. W klasach I – III: 1 miejsce uzyskała
klasa II, 2 miejsce klasa I, 3 miejsce klasa III, zaś w
klasach IV – VII: 1 miejsce zdobyła klasa V, 2 miejsce
klasa VII, 3 miejsce klasy IV i VI. Wszystkie sale były
przepiękne i każda miała coś ciekawego oraz
oryginalnego. Nauczyciele docenili pracę włożoną w
konkurs, więc wszystkie klasy w nagrodę nie miały
zadanej pracy domowej na przerwę świąteczną.

Konkurs Ortograficzny

Roboty

Piłkarzyki

Konkurs na Najładniejsza Klasa
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NIETYPOWE DNI

Dzień kucyka polega na robieniu kucyka wszystkim
chłopakom naszej szkoły. Regułą tej zabawy jest
chodzenie w nim przez wszystkie lekcje. 

Dzień kolorów polega na ubraniu się na wylosowany
wcześniej kolor. Nagrodą jest brak pracy domowej,
niestety tylko na następny dzień. Zazwyczaj jest on w
czwartek.

Dzień Kolorów

Zumba

Aktywne przerwy

Przerwy to najbardziej hałaśliwy czas w szkole.
Chaos, bieganie, krzyki i siedzenie z telefonem w ręku
to najczęstszy obraz przerw międzylekcyjnych. W
naszej szkole wygląda to nieco inaczej, organizujemy
aktywne przerwy, podczas których uczniowie
angażują się w liczne atrakcje przygotowane przez
nich samych. Można pośpiewać podczas karaoke,
potańczyć i poruszać się na zajęciach zumby, wziąć
udział w rozgrywkach sportowych,w turnieju w tenisa
stołowego, w zawodach w piłkarzyki, rywalizować w
konstruowaniu obiektów z klocków, czy pograć w gry
planszowe. Podczas aktywnych przerw rozstrzygany
jest również konkurs na kolorowe klasy.
Wszystko to sprawia, że uczniowie pozbywają się
stresu i są lepiej skoncentrowani podczas lekcji, dzielą
się swoimi pomysłami, uczą odpowiedzialności
i organizacji pracy podczas koordynowania gier i
zabaw.
“Aktywne przerwy” w naszej szkole sprawdziły się w
100 procentach.

Dają dzieciom odprężenie i relaks po
intensywnym wysiłku umysłowym. W
pozytywny sposób rozładowują złe emocje i
stres, uczą dyscypliny i odpowiedzialności.
Dzięki dodatkowym zajęciom w czasie
przerw uczniowie mają możliwość rozwijania
pasji sportowej i doskonalenia sprawności
fizycznej.

Kolory

Kolory Kolory
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Andrzejki
Ostatniego dnia listopada
wypadają Andrzejki. Z tej
okazji zorganizowaliśmy
dyskotekę, podczas której
można było skorzystać z
wróżb, które przygotowały
dziewczyny z klas IV i V. Na
początku zgasło światło,
więc musieliśmy radzić sobie
z latarkami. Dzięki naszemu
szczęściu szybko włączyli
prąd. Dyskoteka była udana.
Grali nam chłopaki z zespołu
Let's play. Było super!

Andrzejki

Halloween
6 listopada zorganizowane zostało
Halloween. Impreza odbyła się w godzinach
15 – 18. Tego dnia wszyscy przebierali się
za różne stwory oraz tworzyli przerażające
makijaże. Odbyły się też ciekawe konkursy,
np. papierowa mumia, jelly pong oraz na
najlepszy strój halloweenowy, królową i króla
balu. Najlepszy strój mieli Madzia Gocel oraz
Michał Woliński. Królową i królem balu w
klasach 0 – III zostali Adaś Soból i Oliwka
Pankowska. W klasach IV – VII: Klaudia
Pankowska oraz Tomek Napiórkowski. Przez
cały czas towarzyszyła nam muzyka. Był to
bardzo udany dzień.

Halloween
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Kandydaci do samorządu Andrzejki

Roboty Halloween

Dzień Nauczyciela Świąteczna Paczka

Gofry dla Krzysia Kolory
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