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    Jak co roku w naszej szkole przeprowadzono na wzór państwowych wybory do
samorządu uczniowskiego klas 3-8. Były: komisja wyborcza, listy obecności, karty
do głosowania i urna. Nad całością czuwały: opiekunka SU p. Dorota Jagielska i
nauczyciel historii p. Izabela Mieczkowska.
  Kandydaci promowali się na rozmaite sposoby, a konkurencja była duża. Wyborcy
mogli – już od tygodnia - zapoznać się z listą potencjalnych kandydatów i przemyśleć na
kogo postawić. Właściwe wybory trwały od godz. 11:15 i do 13:00. Komisja składająca
się z 3 uczniów niebędących kandydatami pilnowała, aby głosowanie obywało się
uczciwe. Każdy wyborca musiał złożyć swój podpis na specjalnej karcie obecności i
dopiero wtedy otrzymywał listę kandydatów, na której mógł oddać swój głos. Uczniowie
wybierali: przewodniczącego samorządu uczniowskiego, zastępcę przewodniczącego
samorządu uczniowskiego, skarbnika oraz sekretarza. Głosowali też na 4  kandydatów,
którzy będą odpowiedzialni za gazetkę oraz 4 odpowiedzialnych za sprawy
organizacyjne. Zaznaczali w odosobnieniu, żeby utajnić swoje decyzje, a potem wkładali
swe głosy do specjalnej urny. Po zakończeniu wyborów głosy zostały podliczone i
można ogłosić tegorocznych zwycięzców:
 przewodniczący: Bartosz Maruszczak kl. 7   z-ca przewodniczącego: Oliwia
Orszewska     kl. 6     skarbnik: Magda Langkau kl. 8     sekretarz: Dominik Brzozowski
kl. 8

.

.

 Były zabawy,
konkurencje,
quizy i słodki
poczęstunek.
Wszystko w
klasach z okazji
Dnia Chłopaka.

.

      DZIEń       
 
 WSZYSTKICH 
   WĄSACZY

  SZKOLNA KAMPANIA WYBORCZA
    Nic o nas bez nas. Mamy nowy skład Samorządu!

.
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2 X
pierwszoklasiści
 (wychowawczyni
p. D. Zdunek)
uroczyście
ślubowali być
dobrymi
Polakami,
godnie
reprezentować
szkołę, a
swoją nauką
sprawiać
radość.
   Pani dyrektor
dokonała ich
symbolicznego
pasowania na
ucznia
potężnym
ołówkiem.
W odświętnych
strojach,

granatowych
biretach na
głowach
popisywali się 
przed całą
szkolną
społecznością,
rodzicami,
dziadkami i
gośćmi swoimi
talentami,
wiedzą i
umiejętnościami.
Swoje występy
mieli uczniowie
z SU oraz
trzecioklasiści.
Oprócz życzeń i
gratulacji
dzieciom
przekazano
mnóstwo
upominków.

  Wszystkiemu
przyglądali się
rodzice i bliscy
pierwszoklasistów,
którzy przybyli
w licznym
gronie. To oni
po apelu
zorganizowali,
w ten wielki
dzień - słodkie
przyjęcie. 

    PIERWSZOKLASIŚCI DALI DOWÓD       
    SWOJEJ GOTOWOŚCI DO SZKOŁY
  w Święto Anioła Stróża zostali 
          pasowani na uczniów

     DRUGA ODSŁONA               
 DNIA GŁOŚNEGO 
CZYTANIA ZA NAMI

  23 IX p. Jadwiga Błażewicz -  Jędrych
zorganizowała we współpracy z naszą polonistką
p. Edytą Wlazło po raz drugi DZIEŃ GŁOŚNEGO
CZYTANIA.         
  Piątoklasiści i dorośli czytali sobie nawzajem
„Katarynkę” B. Prusa, bo książki to wiedza, przeżycia
i inspiracje. Uczniowie pokonywali tremę i uczyli się
publicznej prezentacji. Na koniec ich wiedza została
poddana testowi, a odpowiedzi świadczyły o tym, że
świetnie zrozumieli i treść i symboliczny przekaz
noweli. 

      Nie śmiecimy - sprzątamy -
zmieniamy!  
    POSPRZĄTALIŚMY SWÓJ       
         KAWAŁEK PODŁOGI!

 Nasza szkoła
z powodu
kaprysów
pogody
dołączyła do
akcji
Sprzątania
Świata 24
IX. Mieliśmy
rękawice,
worki i
szczere
chęci. 
 Wspólnie
sprzątaliśmy
nasze szkolne
okolice.

.
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 09.09.2019 r. w
naszej szkole
odbyło się
spotkanie z
dzielnico
wym.Tematem
wizyty było
przypomnienie
nam o
zasadach 
bezpieczeństwa
podczas drogi
do szkoły i
odwozów.

 Do napisania tego tekstu skłonił nas pewien znak
drogowy, który co dzień widzimy na trasie do szkoły.
Spróbowała go odwzorować Martynka. Jakie
dosadne i głębokie ma przesłanie. Uczniowie, to
koniec byczenia się! Wakacje skończyły się nie
wiadomo kiedy. Wystartował nowy rok szkolny.  Ale
nie martwcie się. Kiedyś znów... będą wakacje!
Tymczasem mamy dla was garść przydatnych porad
jak zapanować na "wrześniówką".
1. Nie siedź do późna.
2. Codziennie przepakowuj plecak.
3. Rób listę z planem zadań do wykonania.
4. Odkładaj rzeczy na miejsce.
5. Wieczorom przygotuj ubranie na jutro.
6. Zawsze jedz śniadanie.
7. Ucz się systematycznie, tj. codziennie.
8. Zapisz się na zajęcia rozwijające.
9. Rób rysowane notatki, łącząc słowa z obrazem,
korzystaj z punktów, tabelek, podkreślaj.
10. Startuj w konkursach.
11. Unikaj marud.   Powodzenia!  Dasz radę!

     STOPKA 
 REDAKCYJNA
red. nacz. Igor Bekieszczuk
dziennikarze numeru: Piotr
Augustyniak, Dawid Przybysz,
Jakub Bilkiewicz, Martyna
Przybysz, Oliwia Cieciera,
Kacper Rosłoń
grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. - p. Edyta Wlazło

.

Między-
narodowa
SPARTAKIADA
w Lidzbarku W.

    NO i SKOŃCZYŁO SIĘ ... BYCZENIE
      CZAS WEJŚĆ W SZKOLNY RYTM

Nasza szkolna
reprezentacja
pojechała pod
opieką p. A.
Bielickiej i P.
Wasilewskiego. 
   Wrócili na
tarczy, bo
wygrali inni, ale
zadanie
wykonali jak
najlepiej umieli. 

.

           TO NIE
BŁAZEŃSTWO,
CHODZI O
BEZPIECZEŃ -
STWO!!!

.

I.B

.
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          CZY DOBRZE ZNASZ BELFRA SWEGO???

   Uczniowie
naszej szkoły
odnieśli sukces.
Sezon
zapaśniczy
otwarty!
Pierwszy rzut
ligi odbył się w
Nowym Mieście
Lubawskim.

Nasi uczniowie
zajęli czołowe
miejsca: Klaudia
Sulżycka
zdobyła II
miejsce, Konrad
Ponczkowski -
III miejsce.
Trenuje ich P.
Wasilewski.

   

     PIERWSZE KOTY NA...  MATY

.

Z okazji zbliżającego się DEN postanowiliśmy uruchomić szkolny peryskop i zebrać ulubione teksty naszych
belfrów. Oto one:
Pani Dyrektor: - Tak Tosiu…                                Pan Marek Gągała : - cisza   -kurcze     
Pani Mariola Pryszlak : -praca domowa                Pani Iza Karczewska : - książki grzbietem do przodu
Pani Iza Mieczkowska : -taaak...? -nie Jezu tylko Mieczkowska  -lubię cię, ale przesadzasz         
Pani Dorota Jagielska : -tak? na  pewno?   Pan Paweł Wasilewski : -czy ty jesteś poważny ? mili państwo -myk,
pyk, cyk   Pan Daniel Żuromski : -tak, proszę księdza ? -what ? -pomyliłem się..., pomyliłem się...
Pani Jola Jarkiewicz : -dobrze -pięknie    Pani Edyta Wlazło :--dzisiaj z morelowej książeczki
Pani Barbara Rybicka : -jaki jest wynik?                Pani Danuta Zdunek : -co ja duchem jestem?
Pani Lidia Cybowska : -ugotuję was w marchewce albo burakach
Pani Beata Lewandowska : -zamykają się okna i drzwi, a nie dzieci

I.B
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Przeprowadziliśmy w szkole sondę na temat naszych wakacyjnych wyjazdów. Okazało się, że w te wakacje
nasi uczniowie i nauczyciele najchętniej wybierali się nad morze. Niestety, nie mogliśmy pokazać wszystkich
kurortów nad Bałtykiem, ponieważ zabrakłoby nam miejsca. Oto nasze tegoroczne top 10. 

           TOP 10 WAKACYJNYCH MIEJSC 
              Jak piękny był wakacji czas...

I.B
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