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SEN O MOJEJ SZKOLE

90 Rocznica Szkoły wybudowania,
jest idealną przyczyną świętowania.

A więc w tę rocznicę Szkoło Ci życzę,
uczniów zdolnych, nauczycieli na przerwach

wyrozumiałych
i pierwszoklasistów rozbrykanych.

By zawsze  się coś działo,
i nigdy nikogo nic nie bolało.

Kartkówki łatwe były,
a sprawdziany już z odpowiedziami były.
Nauczyciele z podopiecznych dumni byli,
aby na korytarzach było mniej zadymy.
Aby szkolne boisko bezpieczne było,

aby uczniów coraz więcej do Ciebie przychodziło.
Żeby lekcje szybko się kończyły
i nikomu nigdy się nie dłużyły.

Jeszcze raz w 90 rocznicę Ci życzę
wszystkiego co najlepsze.

Autor Mateusz Chrostek VIIIb

.

Kochana szkoło

    

Z okazji 90-lecia twojego istnienia, chciałbym Ci
złożyć najgorętsze życzenia. Żeby przychodziły do

ciebie uśmiechnięte i chętne do pracy dzieci. 
Uprzejmych i kompetentnych nauczycieli. Dużo słońca

w każdym dniu. Żebyś była coraz piękniejsza, lepiej
wyposażona. Abyś rozwijała się wraz z rozwojem

cywilizacji.
STO LAT SZKOŁO!!!!

życzy twoja najpilniejsza uczennica Zosia

  

Szanowni Państwo!

  Każdy jubileusz to święto i wydarzenie. W związku  z
tym chciałabym złożyć najserdeczniejsze gratulacje
za zaangażowanie i wytrwałą pracę z na uczniów
szkoły oraz wkład włożony w kształtowanie wiedzy.
  W takim szczególnym oraz wyjątkowym dniu pragnę
Państwu życzyć kolejnych zawodowych sukcesów,
pomyślności w realizacji planów                    i
zamierzeń oraz sił twórczych

Autor Natalia Kubacka VIIIb
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Już od połowy września trwała w szkole kampania przed
wyborcza.  
Wszyscy kandydaci zachęcali do oddawania głosów na swoją
osobę, niestety w tym roku nie było przy tym słodkich cukierków. 
Na parterze pojawiły się plakaty wyborcze pełne różnych obietnic:
· 

dzień z telefonem
szkolny Mam Talent
noc filmowa w szkole
Światowy Dzień Autyzmu
więcej ławek na boisku

                       Jak wiemy tylko część obietnic się spełni ale trzymamy kciuki.
                                   
                                            Wybory odbyły się 30 IX 2019 oto ich wyniki:

1.  Weronika Nowak kl. VIc
2. Julia Durewicz kl. VIIb
3. Aleksandra Kowala kl. VIIIc
4. Aleksandra Sobieraj kl. VIc
5. Mikołaj Bartkowiak kl. VIa
6. Patrycja Dziwak kl. VIIb

                                                                             Gratulujemy zwycięzcom.
                                                                                                     

                                                                                                       Autor Filip  Franaszczyk

FILIP FRANASZCZYK

FILIP FRANASZCZYK

                     GŁOS RADY UCZNIOWSKIEJ
                  WYBORY NOWYCH CZŁONKÓW
                                                30.09.2019
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CODE WEEK 2019

EU Code Week, czyli Europejski Tydzień
Kodowania, to oddolna inicjatywa promująca
programowanie i umiejętności cyfrowe wśród
uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

                                           
                                            OBCHODZILIŚMY W DNIACH 5-20.10.2019 R.

                                    UCZESTNICZYLI UCZNIOWIE KLAS  1-3 

CODE WEEK
CODE WEEK
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FOTORELACJA Z
REALIZACJI 

CODE WEEK 2019

1. Historia Code Week.
2. Szukamy kodu w codziennych czynnościach.
3. Kod nie jedno ma imię. 
4. Zakodowana orkiestra.
5. Tworzymy zakodowane obrazy.
6. Zakodowana gimnastyka.
7. Rozszerzamy rzeczywistość.
8. Nasz przyjaciel Scratch.
9. Zakodowane bajki, baśnie, opowieści.

10. Zakodowana matematyka.

CODE WEEK

CODE WEEK

CODE WEEKCODE WEEK

CODE WEEK CODE WEEK

A.B.

A.B

A.BA.B

A.B A.B
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23.09.2019 r. na stadionie miejskim w Sierakowie
odbyły się X Jesienne Biegi Przełajowe

 im. Obrońców Westerplatte. 

W zawodach uczestniczyły klasy I – VIII. 

Pogoda dopisała. 

Zwycięzcom gratulujemy.

23.09.2019

23.09.2019

23.09.2019 23.09.2019

23.09.2019 23.09.2019

X JESIENNE BIEGI
PRZEŁAJOWE
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ŻYCIE W 90-LATCE
Z PRZYMROŻENIEM OKA

Nasza szkoła jest niby fajna czasem nie,
niby odnowione boisko ale bez drzew.

Czas w niej szybko leci zwłaszcza w ferie,
gdy nie ma w niej dzieci.

Mamy skrzynkę pomysłów,
a w niej milion szalonych słów.
Szkoła mimo 90 lat jest czysta,

zwłaszcza gdy uczniów w niej brak.
Wszyscy sprawdziany na piątkę zaliczają,

o ile wiadomości dobrze ściągają.
Jesteśmy mili i uśmiechnięci,

kiedy weekend za drzwiami leci.
A w poniedziałek ponura mina,

bo już do szkoły trzeba naginać.
A w szkole pustki się zaczynają,

kiedy oceny końcowe wszyscy już mają.
W tym roku przypada budynku twojego rocznica,

lecz czasem o tym zapomina nawet najlepsza
uczennica.

Mamy w murach twoich szkolny sklepik,
ale i tak do automatów wszyscy robią unik.

Ciągle w szkole jest nowa wystawa,
a pytanie czy komuś to pomaga?
I życzę Ci szkoło w 90 rocznice,

aby szanowali Cię uczniowie i rodzice.

autor Filip Franaszczyk VIIIa

kapitan internet

kapitan internet
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