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Szkolne Jasełka
W tym roku uczniowie (razem 
z opiekunami) również przygotowali
wspaniałe szkolne jasełka. Klasy
młodsze przygotowały przedstawienie
dla swoich bliskich. Klasy starsze 
na wspólne kolędowanie zaprosiły
mieszkańców miejscowego domu
seniora. 
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Będzie Młodzieżowa Rada Gminy
W dniu 6 grudnia 2019 roku gościliśmy w naszej szkole
Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Kamienna Góra,
którzy zachęcali uczniów do udziału w pierwszych
wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy, które odbędą się
29 stycznia 2020 roku.
Wybrani w wyborach uczniowie będą przez najbliższe dwa
lata reprezentować nas w gminie wspomagając Radę
Gminy.
Do 10 stycznia 2020 roku kandydaci na radnych mogą się
rejestrować w swoich obwodach a od 14 stycznia rusza
kampania wyborca trwająca do 28 stycznia 2020 roku.

Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia.

Przyszedł do nas Mikołaj
Co rok o tej porze przychodzi do nas święty Mikołaj
obdarowując prezentami i słodyczami. I w naszej szkole
nie mogło go zabraknąć. Święty rozdawał słodycze
dzieciom 
i dorosłym, wchodził do klas, pozował do zdjęć.
Mikołajkowa atmosfera udzieliła się również samej
młodzieży, która chętnie przebrała się za Mikołajów, elfy,
Śnieżynki. 
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Kiermasz Świąteczny 
w Krzeszowie
Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w kiermaszu
świątecznym w naszej miejscowości.

XVI Loteria Mikołajkowa
Loteria została zorganizowana po raz kolejny w bibliotece
szkolnej. To już tradycja naszej szkoły i uczniowie nie
wyobrażają sobie bez niej okresu przedświątecznego.
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Mikołaj na sportowo
Nasz udział w Powiatowym Turnieju Gier i Zabaw klas I -
III.
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