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I edycja Jarmarku Jesiennych Inspiracji już za nami.

Naturalnie i pachnąco, tak dzisiaj wyglądało nasze boisko. I edycja Jarmarku Jesiennych
Inspiracji za nami. Boisko wypełniło się kolorowymi stoiskami z darami jesieni takimi jak
konfitury, zaprawy, wypieki, zupy. Tradycyjna pyra z gziką… dla każdego smakosza potraw
regionalnych też cieszyła się zainteresowaniem. Rękodzieła, ozdoby, dekoracje, wyroby,
ciasta, chleby. Czym chata bogata. Tak wyglądalo dzisiaj nasze boisko.
Tego w galeriach nie da się doświadczyć. Za rok znowu działamy!!! Stwórzmy nową…
tradycję!
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Nasza szkoła piękniejsza z dnia na dzień. Z nowym rokiem szkolnym  zdobi ją śliczny Mural z
przepięknym przesłaniem z Małego Księcia.....
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Drodzy mieszkańcy!!! Zapraszamy serdecznie do naszej biblioteki
społecznej, z której możecie korzystać. Przyjdźcie i zabierzcie do domu
książkę, która was interesuje . Biblioteka posiada książki zarówno dla
dzieci, młodzieży, ale również dorosłych!!! Niech zaczytanie ogarnie i
Was!!! Zapraszamy
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu pięknieje z dnia na
dzień....pojawiły się kolejne gry na boisku... A to nie koniec niespodzianek 
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Bartek Jędrzejak odwiedził naszą szkołę. Prezenter pogody DzienDobry TVN, oficjalnie
przeciął wstęgę do biblioteki społecznej #zaczytaniorg. Obecnością zaczszyciły nas również
dzieci z pobliskich przedszkoli. Także zaczytana biblioteka oficjalnie została otwarta.
Zapraszamy wszystkich do wypożyczania książek. Każdy znajdzie tu pozycje dla siebie � .
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https://www.facebook.com/hashtag/zaczytaniorg?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVgttzEyXOeNNdcKQHciWxuk3Tb_qC3VHmHO8OpunnY3JfE840E30hLzBZCnD5lYMxIoybC6xziq722OTjU3GLHjvlcHVg3ExThE_p_uOP_vmlwLoC-suOe8dRH5x4etOlxvnpIPyu83-ehLl_SX1IseoYPTvg2H4PFQ0ep9sR6oKdUZtT6qMHd6z65y2vDAWpee-cE4W-AuIalY66ddTJbg8hCYRJpt9TDpe7FD2thXvWFAZo8D_bDvGwza-OVKa2skwi29q0lSU1HthqBpUQV3g3EZgDePJgX-pzQNMHHTD-95oyVbfOHZIeYpDuwntbrPaZ9nGlgsAZT96be3l1Mw&__tn__=%2ANK-R
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Międzynarodowy Dzień Kropki, to święto kreatywności, odwagi oraz nauki przez zabawę. Na
całym świecie obchodzi się je na początku roku szkolnego, ponieważ zadaniem Dot Day jest
zaszczepienie próby. Dlatego nasi uczniowie twórczo kropkowali nasza szkołę. Niezależnie od
wieku każdy mógł stworzyć własny obraz, którego początkiem była kropka.
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Emotikonki to dziś nieodłączny element codziennej komunikacji marketingowej i personalnej.
Są to miniaturowe symbole tekstowe (emotikony) oraz symbole graficzne (emoji), których
głównym przeznaczeniem jest wyrażenie emocji. “Buźki” na stałe weszły do kanonów
codziennej komunikacji. I to właśnie dzisiaj Emotikonki opanowały nasza szkołę...uczniowie
za pomocą Emoji porozumiewali się między sobą i podążali za znakami, rozwiązując zagadki
ukryte w szkole.
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Europejski Dzień Języków międzynarodowe święto obchodzone w całej Europie corocznie 26
września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz
propagowanie zalet różnorodności językowej. Nasi uczniowie mieli okazje przenieść się do
innych krajów. Zwiedziliśmy Inrlandię, Maltę , Francję, Estonię, Danię, Finlandię oraz Austrię

 każdy z Nas mógł spróbować potraw kuchni europejskiej.
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27.09.2019  mieliśmy przyjemność podarować książkę w prezencie
każdemu spacerującemu Promenadą Śremską. Zapraszamy do naszej
biblioteki społecznej na terenie naszej szkoły!!!!



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 1 11/2019 | Strona 9 

www.juniormedia.pl Newsy z Uśmiechem

Gościł u nas Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, który obejrzał nową odsłonę naszej
szkoły. Dyrekcja i przedstawiciele Rady Rodziców pochwalili się wspólnym przedsięwzięciem
jakim było odnowienie auli, świetlicy i stołówki w szkole. Pochwaliliśmy się również nasza
siłownia zewnętrzna i grami boiskowymi.
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Wczoraj przeprowadziliśmy akcję Dzień Pustej Klasy.Uczniowie w
spędzali lekcje poza ławkami szkolnymi. Każdy w sposób kreatywny
zdobywał wiadomości. Nie trzeba siedzieć w ławce, aby pogłębiać
swoją wiedzę.
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Już niedługo nasza szkoła weźmie udział w
Koncercie Finałowym Eurowizji Junior!!!
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej tradycyjnie  uczniowie wybierali "Nauczyciela Roku",
którym ponownie został nasz polonista. Stanął na podium z pozostałą trójka nauczycieli,
którzy cieszą się największą sympatią wśród uczniów. Gratulujemy wszystkim nauczycielom i
życzymy im wytrwałości, wrażliwości, cierpliwości, ale przede wszystkim ogromnej
satysfakcji z pracy z dziećmi... Bo jak mawiał Mark Twain " Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz
jeszcze zacniejsza nauczać"...
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I edycja Jarmarku Jesiennych Inspiracji już za nami.
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24.10.2019 obchodziliśmy Dzień Patrona naszej szkoły. Uczniowie mieli okazje zapoznać się z
wybranymi Kawalerami Orderu Uśmiechu, a nastepnie brali udział w quizie dotyczącym tych
postaci. Po oficjalnych uroczystościach wspólnie wyruszyliśmy w różne rejonu Śremu i
zachęcaliśmy do Uśmiechu... � �, rozdając plakietki i naklejki z logo naszej szkoły.
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Przyłączyliśmy się do projektu BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o
tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. Projekt ma edukować Polaków, bazując na
historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy
patriotyczne .
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Nasi uczniowie uczestniczyli w Euroweek, który jest programem edukacyjnym dla dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych. Ma na celu doskonalenie umiejętności
językowych w zakresie języka angielskiego oraz kształtowanie zdolności przywódczych
uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, tak potrzebną uczniom w szybko
zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, komunikacji społecznej oraz rozwija
kreatywność. Nauka poprzez zabawę jest najlepszym sposobem oswojenia się z językiem i
pokonaniem barier.
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Dzień Dyni
W piątek obchodziliśmy Dzień Dyni. Uczniowie naszej szkoły
porównywali sposób obchodzenia tego dnia w różnych krajach.
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Lekcje z @chwile.utrwalone.stylem ... Dzisiaj podczas zajec z doradztwa zawodowego nasi
uczniowie mieli możliwość zasięgnięcia porad stylistki. To pouczająca lekcja stylu, szyku i
nowinek modowych.
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Wyjątkowe serce  zdobi naszą
szkołę, które jest niezwykle
pożyteczne, gdyż zbierajmy tam
nakrętki na szczytny cel!!!
Zaczynamy!!! Działamy !!!

Przystąpiliśmy  do akcji zbierania nowych
pluszowych maskotek i materiałów
plastycznych dla małych pacjentów
oddziałów szpitalnych!!! Pokażcie jakie macie
wielkie serca i przyłączcie się z nami do akcji.
Taki mały gest, a jakże wiele dobrego może
sprawić !! Zbiórka trwa do 22.11.2019.
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Projekt KROKUS
Nasza Szkoła wzięła udział‚ w Projekcie KROKUS realizowanym przez Żydowskie Muzeum
Galicja wraz z Irlandzkim Towarzystwem Edukacji o Holokauście. Uczniowie klasy siódmej
zasadzili na terenie szkoły żółte krokusy. 
Kwiaty sadzone przez uczniów mają przede wszystkim przypominać półtora miliona
żydowskich dzieci oraz tysiące dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie
Holokaustu. Projekt Krokus pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką  Holokaustu, a także
na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się z dyskryminacją,
uprzedzeniami i nietolerancją.
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