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 Nowi czytelnicy    W tym numerze:

Nasza szkolna
biblioteka zyskała
nowych
czytelników. Są to
uczniowie z klasy
pierwszej i drugiej.
We czwartek 24
października w
uczniowie ci zostali
pasowani

na czytelników.
Pasowania
dokonała Pani
dyrektor. Dzieci
znają zasady
korzystania ze
szkolnej biblioteki i
wiedzą, że książki
należy szanować. 
Z pewnością

będą chętnie
zaglądały do
biblioteki. 

Plany Szkolnego
Samorządu,
relacja z akademii z
okazji DEN oraz
ślubowania klasy
pierwszej oraz
przedstawienia
profilaktycznego,
rozmowy z
pierwszakami,
grupa
cheerleaderek,
informacje o kołach
zainteresowań. 
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                 lubi 
                klasa 
            pierwsza?

Karolina. 
Lubi bawić się w berka. Interesuje się sportem, a zwłaszcza piłką
nożną i tenisem stołowym. W wolnym czasie lubi zajmować się
zwierzętami. Najbardziej lubi jeść spaghetti. Karolina nie lubi
biegać. Jej ulubionym przedmiotem jest wf i matematyka.
Miejscem, które najbardziej lubi w szkole,  jest jej klasa.
Kuba.
Lubi bawić się w chowanego. Interesuje się maszynami rolniczymi.
W wolnym czasie lubi oglądać bajki. Kuba lubi jeść owoce i
warzywa. Najbardziej nie lubi się gimnastykować. Jego ulubionym
przedmiotem jest plastyka. Ulubionym miejscem Kuby jest
podwórko i świetlica.

Ostatnio dwie dziewczyny z
kółka dziennikarskiego
przeprowadziły wywiady z:
Karoliną, Kubą, Oskarem,
Filipem i Kasią z klasy pierwszej.
Było ciężko, ale w końcu się
udało dowiedzieć coś więcej o
naszych nowych uczniach.

. .
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Nasz Samorząd Szkolny zaplanował w
tym roku kontynuować następujące
akcje: 
-słodkie piątki
-sklepik szkolny
-muzyka na przerwach w poniedziałki 
i w piątki.
Jeśli chcielibyście kontynuować inne akcje,
zgłaszajcie się do przewodniczącej, która chętnie
Was wysłucha.

                          
                         Samorząd Szkolny 

                   SKŁAD 
SAMORZĄDU     SZKOLNEGO

Przewodnicząca- Wiktoria z 8 klasy
Zastępca- Natalia z 6 klasy 
Skarbnik- Olek z 7 klasy 
Sekretarz- Nikola z 7 klasy 
Opiekun- Pani Magda 

Nasz Samorząd w tym roku
reprezentują cztery
osoby.Gratulujemy i życzymy
miłej pracy.

Przy Samorządzie powstały specjalne sekcje.

Sekcję "Gazetka Szkolna"reprezentują: 
Roksana z 7 klasy
Sławek z 7 klasy

Sekcja "Zdrowe Odżywianie"reprezentują:
Natalia z 6 klasy
Oliwia z 6 klasy
Justyna z 6 klasyPlan pracy samorządu na rok 2019/2020

-Mam talent 

-Zbiórki charytatywne

-Zabawy andrzejkowe

-Mikołajkowe ''Przebrany nie pytany''

-Loteria Fantowa na ''Dzień Pluszowego Misia'' 

-''Klasa na medal''

-Konkurs na ''Najpiękniejsze okno''

Zapraszamy do udziału!!!
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W dniach  15 i 17 października
odbyły się castingi do szkolnej
drużyny cheerleaderskiej. Aby
dostać się do drużyny trzeba
było pokazać, że jest się
wygimnastykowanym i ma się
poczucie rytmu.  Musiały to być
figury gimnastyczne, np. mostek
i podnoszenie nogi do góry.
Można było ułożyć krótki układ
taneczny. Według tych kryteriów
wystawiano punkty. Ilość miejsc
była ograniczona, a to sprawiało,
że dziewczyny starały się
jeszcze bardziej i każda chciała
wypaść jak najlepiej.

.

                                CASTING 
                            DO DRUŻYNY      
                        CHEERLEADERSKIEJ

Wyniki castingu
Ola, Amelia, Dorota, Alicja i Roksana z klasy 4
Karolina i Gabrysia z klasy 5
Natalia, Oliwia i Wiktoria z klasy 6

                            GRATULUJEMY!!!

Za namową nauczycielki w-f powstała drużyna
cheeleaderska. Nad realizacją przedsięwzięcia
czuwała Natalia, która namówiła koleżanki i
zorganizowała casting. 
Komisja w składzie:Natalia,Karolina,Wiktoria wybrała
najlepsze kandydatki. Opiekunem grupy jest Pani
Basia. 

Z niecierpliwością czekamy na pierwszy występ
dziewcząt z naszej szkoły.

.
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                        Dzień Edukacji Narodowej oraz Pasowanie Pierwszoklasistów na Uczniów.

     14 października 2019r. w naszej
szkole odbył się uroczysty apel z
okazji Dnia Nauczyciela i
pasowania pierwszaków.
       Uczniowie klasy pierwszej
zaprezentowali nam swoją część
artystyczną. Część artystyczna
kilku innych klas też był niczemu
sobie, jednak przedstawienie
zmienionej ,,Śpiącej Królewny,, 
przez klasę czwartą najbardziej
rozbawiło publiczność.
         Dumne pierwszaki wyruszają
w dalszą drogę poznawania naszej
cudownej szkoły, a my jako starsi
uczniowie będziemy starać się im
pomagać w trudnych dla nich
chwilach lub pomagać im w nauce.

Życzenia dla nauczycieli:

W dniu tego wspaniałego święta,
za trudną pracę z nami i okazane
serce, chylimy głowy w ogromnej
podzięce.

Kochani Nauczyciele, bądźcie
wciąż z nami! Czy jesteśmy duzi
czy jeszcze mali. Życzymy Wam
szczęścia na następne lata - niech
żyje i rozkwita nasza oświata!!!

Komu nieba były wrogiem zrobiły
go pedagogiem. Ja się jednak z
tym nie zgadzam, swoje zdanie
wypowiadam Chlubą jest i
wyróżnieniem, być - nauczycielem!

Dzień Edukacji Narodowej
tradycyjnie stał się świętem
nauczycieli, pedagogów i
pracowników oświaty. W
podziękowaniu za trud włożony w
codzienną pracę. W szkołach jest
to dzień wolny od zajęć
lekcyjnych,  uroczystą atmosferę
podkreślają akademie i występy
artystyczne przygotowanie przez
uczniów.
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       Wizyta policjantów w klasie 4 i pogadanka,
               jak się bronić w razie ataku psa.

   Wizyta strażaków i pokaz wozu strażackiego.
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