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NASI NAJLEPSI Z KL IV - VI

Z NICH WARTO BRAĆ PRZYKŁAD!!!

CZEKOLADOWY APEL -
 NAJLEPSI UCZNIOWIE Z NASZEJ SZKOŁY :)

Klasa I

kl. Ia:
 Julia Czajkowska, Kaja
Czerwińska, Judyta
Gazińska, Kamila
Gryglewicz, Oliwia
Maniak, Justyna Oleksiak,
Nikola Opaluch, Wiktoria
Przybylska, Szymon
Stachowiak, Hanna
Szczepańska, Aleksander
Inglot

kl. IIa: 

Szymon Kołakowski,
Kamil Modrak, Hubert
Ogiński. Kacper
Orzechowski, Michał
Ratka, Wojciech
Stokowski, Zuzanna
Wolska, Kacper
Zieniewicz

kl. IIb: Igor Gornostaj,
Jakub Kędziersk, Igor
Korszun, Maciej
Lewandowski, Marcelina
Sudoł, Kinga Witos

kl. IIIa
Natalia Krempa, Agata
Szajkiewicz, Mateusz
Łukasik, Anastazja
Zwarycz, Jakub
Matkowski

kl. IIIb
Maciej Hutnik, Hanna
Jurek, Robert
Szydłowski, Wojciech
Mikusiński, Franciszek
Mierzwiak

kl. IV
Carmen Tokarz, Wojciech
Jasiocha, Wiktoria
Gąsiorek, Joanna
Mackiewicz, Julia Samotyja 
, Mikołaj Zieniewicz
kl. V
Izabella Prymakowska,
Dominik Gołemberski,
Adam Jagos, Marcelina
Jania

kl. VI

Filip Jędrasiak, Aleksandra
Lewandowska, Julia
Moskała, Karolina Modrak,
Maciej Niedźwiecki

Wszystkim wyróżnionym
uczniom serdecznie
gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w
nauce. Pozostałym
przypominamy, że rok
szkolny kończy się w
czerwcu i mają jeszcze

szansę żeby znaleźć się w
tym gronie :) 

W.L
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

Podsumowanie Akcji
Góra Grosza 2013

kl. I

Organizowane co
roku, weszło na stałe
do kalendarza
szkolnych wydarzeń.
Odbywa się zawsze
po pierwszym
półroczu. 
Impreza odbyła się 27
lutego 2014 roku w
bibliotece szkolnej. 
W ramach

tej uroczystości
pierwszoklasiści
obejrzeli
przedstawienie pt.
"Król i Królowa
książek" w wykonaniu
szkolnego teatru
MELPOMENA.
Podczas uroczystości
najmłodsi uczniowie z
klasy I zapoznali

się z właściwymi
zasadami traktowania
książek
wypożyczonych z
biblioteki, wysłuchali
ich próśb i otrzymali
pamiątkową
zakładkę. 
Najważniejszym
momentem całej
uroczystości

było złożenie
przyrzeczenia i
przypieczętowanie go
odciskiem palca przez
każdego ucznia oraz
sam fakt pasowania
na czytelnika biblioteki
szkolnej. 
Uroczystość
zakończono
pamiątkowymi

zdjęciami oraz
wypożyczeniem
książek przez
pierwszoklasistów.

Król i Królowa książek

Klasa Ikl.I

Samorząd Uczniowski
informuje, że w
tegorocznej akcji Góra
Grosza nasza szkoła
uzbierała sumę 525 zł i
84 gr - to jest 18386
monet!
Największą ilość
monet zebrała klasa V,
a największą sumę
uzbierała klasa I !!!
Klasa I - 3602 sztuki =
140 zł 59 gr
Klasa II a - 1746 sztuk
= 28 zł 72 gr

Klasa II b - 2044 sztuki
= 40 zł 60 gr
Klasa III a - 1607 sztuk
= 44 zł 54 gr
Klasa III b - 3609 sztuk
=119 zł 67 gr
Klasa IV - 1198 sztuk =
33 zł 79 gr
Klasa V - 3698 sztuk =
76 zł 57 gr
Klasa VI - 882 sztuki =
41 zł 36 gr

Wszystkim gratulujemy
:)

KONKURS
CZYTELNICZY 
DLA KLAS I-III 
pod hasłem:
"Przygody Lusi" 

Warunkiem
uczestnictwa w
konkursie jest
przeczytanie książki
"Wymiar Pe czyli
świat według Lusi"
Mariusza
Niemyckiego.

Konkurs będzie

polegał na napisaniu
testu ze znajomości
książki przez
wszystkich
uczestników.
Finaliści konkursu
otrzymają nagrody i
dyplomy.
Konkurs rozegrany
zostanie 10 maja 2014
roku w PSP nr 3. 
Po zakończeniu
konkursu odbędzie
się spotkanie z
pisarzem oraz
możliwość

zakupu książek i
zdobycia autografu. 
KONKURS
CZYTELNICZY 
DLA KLAS IV - VI 
pod hasłem:
"Magiczna cukiernia"

Warunkiem
uczestnictwa w
konkursie jest
przeczytanie
książki Kathryn
Littlewood "Magiczna
cukiernia"
Konkurs będzie
polegał na napisaniu
testu ze znajomości
książki przez
wszystkich
uczestników. Sześciu

najlepszych
uczestników będzie
musiała się zmierzyć
z pytaniami w części
ustnej.
Finaliści konkursu
otrzymają nagrody i
dyplomy.
Konkurs rozegrany
zostanie 31 maja 2014
roku w PSP nr 3. 
Między częścią
pisemną a ustną
przewidziane jest
przedstawienie
szkolnego teatrzyku
"Melpomena".

W.L.

W.L.

wlwl
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DNI BEZPIECZNEGO INTERNETU

"RAZEM TWORZYMY
LEPSZY INTERNET"

Konkurs na wykonanie
plakatu:

Raperzy

11 lutego 2014r.
obchodziliśmy DBI pod
hasłem „Razem
tworzymy lepszy
Internet". Działania
związane z
bezpieczeństwem w
sieci zaplanowane
zostały na luty i
obejmowały całą
społeczność
uczniowską. W ramach
akcji podjęto szereg
działań mających na
celu uświadomienie
uczniom, jakie są
zalety  i wady
internetu.W programie
obchodów DBI były
między innymi:

prelekcje na temat
„przyjaznego i
zgubnego oblicza
cyberprzestrzeni”,
rozpowszechnianie
materiałów z zasadami
bezpiecznego
korzystania z sieci,
promowanie
netetykiety oraz
profilaktyka zachowań
ryzykownych.
Dziś wirtualny świat
jest częścią
codzienności, dlatego
uczymy, wspieramy,
zachęcamy do
działania oraz
przestrzegamy, tak,
żeby ten świat był dla
nas źródłem inspiracji,
a nie rozczarowania. 

BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI

DBI

W ramach Dni
Bezpiecznego Internatu
odbyło się w wiele
konkursów
indywidualnych i
klasowych.

Pani Małgorzata Moroz
podsumowała
wyróżnienia i wraz z
panią dyrektor
wręczyła nagrodzonym
uczniom upominki.

Nagrodzeni uczniowie
na poziomie każdej
klasy:
Klasa I: 
Judyta Gazińska, 
Kaja Czerwińska,
Kamila Gryglewicz,
Nikola Opaluch,
Justyna Oleksiak.
Klasa IIa: 
Michał Ratka,
Zuzanna Wojnowska.
Klasa IIb:
Norbert Ganczar,
Igor Korszun,
Igor Gornostaj,
Marcelina Sudoł,
Kamila Witos.
Klasa IIIa:

Natalia Krempa,
Anastazja Zwarycz,
Kaja Urbańska.
Klasa IIIb:
Kamila Ścibura,
Paweł Trejnis,
Hubert Herman,
Robert Szydłowski.
Klasa IV:
Wiktoria Gąsiorek,
Julia Samotyja.
Klasa V:
Adam Jagos, 
Dominik Gołemberski.
Klasa VI:
Karolina Modrak,
Oliwia Płonka

Informacje - nie
udzielaj!
Nieznajomi - nie ufaj!
Ty - odpowiadaj za
siebie!
Etykieta - przestrzegaj!
Rodzice - ufaj!
Nieuczciwość -
wystrzegaj się!
Edukacja - ucz się!
Tabela - planuj!

DBI

Kolejny już raz
obchodziliśmy DBI.
Przypominamy, iż już
po raz dziesiąty w
prawie 100 krajach
świata wiele się mówi o
tym, jak korzystanie z
sieci internetowej, która
jest już otwarta dla
coraz młodszych
użytkowników ma być
prawdziwą
przyjemnością, a
przede wszystkim, jak
unikać zagrożeń, które
choć anonimowe są
tak samo
niebezpieczne, jak te w

życiu rzeczywistym a
także, gdzie szukać
pomocy.
Tegoroczne hasło
"Razem tworzymy
lepszy Internet" ma
uświadomić zarówno
dzieciom jak i
dorosłym, że to nasza
wspólna sprawa, co
robimy w Internecie.
Rozmawianie o tym,
wzajemne wspieranie
się ma wychować
odpowiedzialnego,
kulturalnego
użytkownika
nowoczesnych
technologii.

NIE PISZ DO
SZUFLADY !!!

Jeśli piszesz wiersze,
teksty lub
opowiadania
koniecznie przynieś
je do biblioteki.Za
każdy opublikowany
tekst czeka na ciebie
gwarantowana
nagroda. wl

wl

źródło DBI
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II ETAP SZKOLNEGO KONKURSU
RECYTATORSKIEGO 2014

W słoneczne popołudnie 20
lutego bieżącego roku odbył się
II etap Szkolnego Konkursu
Recytatorskiego dla klas I - VI.

Komisja konkursowa
brała pod uwagę -
znajomość tekstu,
interpretację utworu
oraz sposób
prezentacji.

Na etapie klas
młodszych do
Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego
zakwalifikowali się
następujący uczniowie:

1.Kamila Gryglewicz 
z klasy I
2.Igor Gornostaj 
z klasy IIb,
3.Robert Szydłowski
 z klasy IIIb.

W grupie uczniów
starszych do
następnego etapu
zakwalifikowali się:
1.Dominik Gołemberski
z klasy V,
2.Natalia Delicat 
z klasy V,
3.Aleksandra
Lewandowska
z klasy VI.

Wszystkim młodym
wykonawcom
życzymy sukcesów i
trzymamy kciuki, by
występy na scenie
Nowosolskiego Domu
Kultury był dla nich
szczęśliwe.

Konkurs recytatorski

Królowa Śniegu i jej
asystentka Śnieżynka
tak poprowadziły
zabawę, by uczestnicy
nie mieli czasu się
nudzić. Korytarz
wypełniony był
rycerzami,
spidermenami,
kowbojami,
księżniczkami,
modelkami i innymi
ciekawymi postaciami.
Stroje były bardzo
barwne i wymyślne, a
także bogate w
szczegóły. Każdy
chciał zabłysnąć

i zwrócić na siebie
uwagę, nic dziwnego w
końcu taki bal zdarza
się raz do roku. Dzieci
tańczyły różne układy
taneczne, brały udział
w konkursach, bitwie
na śnieżki, a na końcu
każdy dostał od
Królowej dyplom z
podziękowaniem za
wspaniałą zabawę.
Myślę, że tegoroczny
bal karnawałowy był
tak udany, że dzieci z
utęsknieniem będą
czekały na następny :)

Zabawa była przednia...

Kl. I

BAL
KARNAWAŁOWY 

KLASY 1A 

Redakcja szkolnej
gazetki "Byczek":

Zuzanna Kołek

Marcelina Jania

Natalia Delicat

Data początku
wiosny

Pierwszy dzień wiosny,
obchodzony jest w dniu
równonocy wiosennej,
który najczęściej
przypada w dniu 21
marca lub dnia
poprzedniego lub
następnego, w
zależności gdzie jest
obserwowana. W XX
wieku wiosna w strefie
czasowej Polski
rozpoczynała się
zwykle 21 marca, zaś
w miarę przybliżania
się końca stulecia
coraz częściej 20
marca. W 2011 roku

pierwszy dzień wiosny
przypadł na 21 marca
(godz. 00:21), zaś
wszystkie kolejne do
roku 2043 będą
obchodzone wyłącznie
20 marca, a od 2044
roku - 19 albo 20
marca. Kolejny
początek wiosny w
dniu 21 marca nastąpi
dopiero w roku 2102.
Przyczyną zjawiska
jest ruch punktu
barana 
związany z precesją
 ziemskiej osi rotacji.

Marzec zimny i
słoneczny, plon
zaręcza dostateczny.

Gdy w marcu deszcz
pada, wtedy rolnik
biada, gdy słonko
jaśnieje, to rolnik się
śmieje.

KG

K.Poklepa
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