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Ten rok jest bardzo
ważnym czasem
dla naszej szkoły.
W związku z
reformą oświaty z
Publicznego
Gimnazjum nr 6
zmieniliśmy się w
Publiczną Szkołę
Podstawową nr 27.
Gazetka szkolna
towarzyszy nam od
początku istnienia
szkoły, jednak ze
względu na zmianę
nazwy placówki

sens straciło jej
logo. Dlatego też
ogłosiliśmy konkurs
na nową nazwę . Z
propozycji
przedstawionych
przez uczniów
redakcja wybrała
27PRESS.
Uznaliśmy, że logo
naturalnie nawiązuje
do przeszłości i
akcentuje nowy
rozdział historii
naszej szkoły.      

Koleżanki i
koledzy.
Chcielibyśmy
pokazać Wam,
co się dzieje w
naszej szkole. A
dzieje się dużo..
Wycieczki,
zabawy, rajdy,
turnieje i wiele
innych imprez.Niektóre weszły już
do tradycji szkoły,
inne organizujemy
spontanicznie, gdy
nadarzy się
odpowiednia okazja.
Każde szkolne
wydarzenie sprawia
nam wiele radości,
przysparza
wzruszeń i
pozostawia
niezatarte wrażenia
na całe życie. Oj,
będzie co
wspominać, gdy
będziemy już
dorośli i poważni.
Zobaczcie więc, co
to się u nas
wyprawia.
Oto niektóre z
wydarzeń, które
świętowaliśmy w
naszej szkole w
tym roku.

Tak się bawimy

W dniu Św.
Walentego w naszej
szkole Samorząd
Uczniowski
zorganizował
pocztę
walentynkową
oraz kolorowy dzień
z przewodnim
kolorem
czerwonym.
Niektórzy uczniowie
zostali obdarowani
listami i kartkami. 

Poczta
walentynkowa

Bal Wolontariusza
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 UŚMIECHU

Samorząd
Uczniowski
włączył się
do obchodów
Międzynarodowego
Dnia Uśmiechu.
Uczniowie mieli
za zadanie
ubrać się na
żółto.

We wrześniu
uczniowie klas
gimnazjalnych
integrowali się
z uczniami
klasy pierwszej
i czwartej. Były
przedstawienia,
zawody
sportowe

oraz gra
terenowa, która
przybliżyła teren
naszej szkoły.
Wszyscy się
świetnie bawili,
mimo sporej
różnicy wieku. 

 10 listopada
2018 roku
społeczność
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
nr 27
w Radomiu
świętowała
obchody 99
 rocznicy

odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
Przez cały
tydzień
uczniowie brali
udział
w zadaniach
o tematyce
patriotycznej: 
grze

dydaktycznej
„Radosna
Niepodległa”,
konkursach
na plakat,
kotylion i hasło,
lekcjach
patriotycznych i
jeszcze wielu
innych
przedsięwzięciach

związanych z
odzyskaniem
przez Polskę
niepodległości.
Obchody
zakończył
marsz ulicami
osiedla
wszystkich
uczniów i
pracowników
szkoły..   

 lub posiadać
jakiś żółty
akcent.
W ramach Dnia
Uśmiechu
Samorząd
Uczniowski
zorganizował
konkursy
na najciekawszy
plakat, najlepiej

ubraną klasę,
szkolnego
mistrza
śmiechu,
na najbardziej
uśmiechniętą
klasę. Tego dnia
w szkole
śmiechu było co
niemiara.

Uśmiechnij się!

Tak się bawi nasza szkoła

Kto lepszy? Kto się kryje pod tą maską?

AZ

KM

KM KM



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 1 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL 27PRESS

 TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA

   ŚLUBOWANIE

       BAL WOLONTARIUSZA 2018

         KLASY I

 Stopka
27PRES

Tydzień
Bezpieczeństwa”
to już nasza
tradycja.
Organizowany
jest w szkole
już od  trzech
lat. 

 ZAPRASZAMY 
        DO
ODWIEDZENIA 
  NASZEJ         
  STRONY
INTERNETOWEJ
I GAZETKI     
 27PRESS
www.
psp27.radom.pl

Ma na celu
przybliżyć
wychowankom
istotne
zagadnienia
z zakresu
bezpieczeństwa
uczniów
w szkole,
na drodze,
w Internecie…

W tym roku
w „Tygodniu
Bezpieczeństwa”
wzięli udział,
obok
gimnazjalistów,
również nasi
najmłodsi
uczniowie z
klasy pierwszej i
czwartej.

W tym roku
ponownie
byliśmy
organizatorami
Balu
Wolontariusza.
W naszej szkole
bawiło się 500
wolontariuszy
ze szkół
podstawowych,
gimnazjów i
szkół średnich

wraz ze swoimi
opiekunami.
Obecnością
zaszczycił nas
też Prezydent
Radomia - p. R.
Witkowski.
Szampańska
zabawa trwała
do późnej nocy.

Tort

17.X. 2017 r.
odbyło się
bardzo ważne
dla naszej
szkoły
ślubowanie klas
pierwszych.
To historyczne

wydarzenie,
ponieważ 
po raz pierwszy
odbywa się ono
w nowo
powstałej PSP
nr 27. Na tę
okoliczność

został
przygotowany
ciekawy
program
artystyczny,
który rozbawił
gości obecnych
na sali. 

Uroczystość
ślubowania
i pasowania
na ucznia
połączona
została
z obchodami
Dnia Edukacji
Narodowej. 

Po części
oficjalnej
uczniowie  z
rodzicami udali
się na słodki
poczęstunek.

Bądź zawsze bezpieczny

Nasz wielki
dzień
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    RAJD INTEGRACYJNY

Rajd
integracyjny na
stałe wpisał się
już do
kalendarza
imprez
szkolnych.
Biorą w nim
udział wszyscy
uczniowie.
Klasy
gimnazjalne
wędrowały po
Puszczy
Kozienickiej, a
klasy młodsze

zwiedzały CRP
w Orońsku.  
  
22 września
2017 r. całą
klasą IV a wraz
z klasą
pierwszą
wybraliśmy się
na Wędrówkę
Integracyjną do
Orońska, gdzie
znajduje się
Centrum
Rzeźby

Polskiej. Pani
przewodniczka
oprowadziła
nas po pałacu
Józefa Brandta.
Dowiedzieliśmy
się. jak
mieszkano w
tamtych
czasach oraz
jakich
przedmiotów
używano.
Najbardziej
podobała mi się

lodówka i
dziadek do
orzechów w
kształcie
wiewiórki.
Następnie
przeszliśmy do
ogrodu, w
którym
mogliśmy
podziwiać
wystawę
„Mutanty”
Magdaleny

Abakanowicz.
Po krótkim
spacerze,
udaliśmy się na
ognisko, gdzie
upiekliśmy
kiełbaski i miło
rozmawialiśmy.
Mimo
niepogody
wycieczka była
bardzo udana. 

Zosia Warda
klasa IV a

Rajd
integracyjny
to okazja do
bliższego
poznania
się
nawzajem -
uczniów i
nauczycieli,
zacieśnienia
kontaktów 
koleżeńskich,
a przede
wszystkim
świetnej
zabawy.

Wędrówki integracyjne IG
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