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Co nowego w sporcie?
Piłka Nożna - halowa.

05.11.2013 roku w Pakosławiu odbył się finał
powiatowy w piłce nożnej halowej. Ostatecznie
reprezentacja szkolna uzyskała VI miejsce w
powiecie. W finale startowały drużyny, które
wcześniej uzyskały awans. Skład reprezentacji: Filip
Sulikowski, Mateusz Juskowiak, Bartek
Kaczmarek, Jakub Wątor, Artur Radoła, Szymon
Dudziak, Igor Skrzypczak, Michał Wnuk.

Tenis stołowy

W szkole odbył się Turniej Tenisa Stołowego, w
którym uczestniczyły klasy IV – VI. Zawody były
bardzo interesujące. Uczniowie walczyli z dużym
zaangażowaniem.
Na zdjęciu (od lewej):
Jakub Wątor, Kamil Jankowiak, Adrian Langner,
Adrian Kaczmarek, Szymon Dudziak, Szymon
Lisiecki, Kacper Rakowski.

Biegi Przełajowe

08.10.2013 odbyły się SZKOLNE INDYWIDULNE
BIEGI PRZEŁAJOWE. Z klas VI na podium stanęli:
Kamil Malinowski, Adrian Langner, Patryk Krysman.

W kategorii dziewcząt były to: Dominika Dubicka,
Karolina Subera, Zuzanna Fetera.

X Rowerowy Rajd Niepodległości
Towarzystwo Turystyczne „Tramp” oraz Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej
Górce byli organizatorami X Rowerowego Rajdu
Niepodległości. Rajd odbył się 11 listopada 2013r.
Jego trasa prowadziła miejscami pamięci narodowej
i liczyła około 15 kilometrów. Wystartowano o
godzinie 10.00. Zawodnicy szczęśliwie ukończyli
rajd. Dzieci.

Było nas wielu.

Nasza reprezentacja.

W hołdzie poległym.

.
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Aktualności
Jasełka

Dnia 20 grudnia 2013 roku odbyły się Jasełka.
Dekorację wykonała p. Romana Szkaradek,
aktorów przygotowała p. Anna Ptak. Tym razem
Maryję, Józefa i pastuszków zagrały dzieci z
przedszkola. Dzieci przygotowały się bardzo długo.
Po przedstawieniu pan Dyrektor złożył wszystkim
życzenia, a następnie podzielił się opłatkiem ze
wszystkimi uczniami i nauczycielami.

Warcaby

Dnia 19.12.2013r., w szkole odbył się gwiazdkowy
turniej w warcabach 64-polowych. Uczestnicy
walczyli w kategoriach: klasy 4-6 (kat. dziewcząt,
kat. chłopców), klasy 1-3 kat. dziewcząt. Przez
dwie godziny uczniowie szkoły myśleli nad
posunięciami pionków.

Kiermasz taniej książki 

W dniu 16 grudnia tj. poniedziałek odbył się
"Kiermasz taniej książki". Było można zakupić
ciekawe o różnorodnej tematyce albumy, powieści
oraz opowiadania. Cała szkoła zebrała się przy tym
stoisku, z zaciekawieniem rozmawiano o
książkach.

Drogi czytelniku!
Przypominamy, że możesz korzystać z zasobów
biblioteki. Przy książce wypoczniesz i dowiesz

się z nich ciekawych wiadomości. 
Czytanie daje wiele radości.

PODSUMOWANIE CZYTELNICTWA
Najwięcej książek w I półroczu wypożyczyły klasy:
  IIb - 236 ks. średnia 9,4 na jednego ucznia
 IIIb - 164 ks. średnia 6,1 na jednego ucznia
 VIb - 85 ks. średnia 2,8 na jednego ucznia

Boże Narodzenie.

Gramy od najmłodszych lat.

Kto czyta książki żyje wielokrotnie.

Jasełka.

Nasze hobby.

.
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CYFROWA DZIECIĘCA
ENCYKLOPEDIA WIELKOPOLAN

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miejskiej Górce bierze udział w
projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.
W ramach tego projektu powstanie zbiór multimedialnych wpisów, poświęconych
wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej gminy naszego województwa
Projekt będzie trwał dwa lata, obejmie dwie edycje, podczas których 20 uczniów w
ramach zajęć pozalekcyjnych zajmie się odnalezieniem najciekawszych i
najwybitniejszych postaci danej gminy. Uczniowie stworzą na temat wybranej
osoby autorski wpis multimedialny, poparty badaniami, poszukiwaniami źródeł
informacji oraz wywiadami. Opiekunami zespołów uczniowskich są: Hanna Gierlik
i Anna Lisek. Obsługą techniczną projektu zajmie się pani Renata Ratajczyk.
Efektem pracy wszystkich zespołów projektowych w województwie będzie
Encyklopedia Cyfrowa, dostępna dla wszystkich zainteresowanych na stronie
www.cdew.pl. Wpisy stworzą swoistą „mapę Wielkopolan”, opisanych ze względu
na ich miejsce urodzenia pozwalającą na wirtualne poruszanie się po terenie
województwa i otwieranie wpisów autorstwa uczniów poszczególnych gmin.

. Zespoły projektowe.

Zespół redakcyjny:

  Zuzanna Sroka - redaktor naczelny

  Kacper Staśkiewicz - redaktor graficzny

  Hanna Gierlik i Anna Lisek - opiekunowie gazetki

. H.Gierlik, A.Lisek

http://www.cdew.pl/
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