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             NIEZWYKŁY POKAZ MODY                  
         EKOLOGICZNEJ EKOFASHION, s. 2

 Podsumowanie działalności  
     Koła Dziennikarskiego

Szkolne obchody 10 rocznicy
wejścia Polski do UE

        Książki i podróże

Z okazji obchodów święta
bibliotek, klasy IVb i Va
uczestniczyły w spotkaniu z
podróżnikiem Markiem
Wasiakiem,który opowiadał
jak lektury inspirują go do
dalekich wypraw, s.3

Już 10 lat Polska jest w Unii
Europejskiej. Z tej okazji w
naszej szkole odbył się
konkurs wiedzy o UE. Nasi
uczniowie mogą pochwalić
się naprawdę ogromną
wiedzą, s. 3

Za nami rok pracy w
szkolnym kole
dziennikarskim. Jeśli macie
ochotę poczytać, co działo
się na zajęciach,
zapraszamy do lektury, s.4
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NIEDŁUGO WAKACJE

Już niedługo wakacje.
Pachną pięknie akacje.

Cieszymy się z wycieczek.
Nie chcemy już nosić ciężkich teczek.

Lecz jest nam trochę smutno,
bo kolegów i nauczycieli żegnamy

i szkołę opuszczamy
na ten wakacji czas.
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                                    EKOFASHION 2014

         UROCZYSTY APEL Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
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Dnia 15 maja br. świętowaliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Ziemi. Na
tę okoliczność pan Witold Młynarczyk wraz z klasą V a przygotował 3.
Festiwal Mody Ekologicznej. Każda klasa miała zadanie przygotować 5
strojów, ale do ich zrobienia należało użyć takich materiałów, które mogły
być potem poddane recyklingowi, toteż na wybiegu królowały stroje
wykonane z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, folii, metalu. Pokaz
przybrał formę konkursu, podczas którego wyłoniono zwycięzców
[projektantów i wykonawców] w następujących kategoriach: strój sportowy, 
 strój nocny, [piżama, szlafrok, koszula nocna], garnitur oraz suknie:
wieczorowa i balowa.
Imprezę, swoim występem uświetnił pan Witold Młynarczyk, wykonując
piosenkę "Nie znam". Ta niezwykle udana impreza spotkała się z olbrzymim
zainteresowaniem uczniów i już planowana jest jej kolejna edycja.
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W naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy
VIa, pod kierunkiem wychowawcy Pani
Małgorzaty Lindner przygotowali uroczystość
podczas, której przypomnieli te ważne dla
Polaków wydarzenia historyczne. Ponadto pieśni
patriotyczne zaśpiewał chór szkolny, pod
kierunkiem Pani Agnieszki Kowalczuk. 
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                Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europiejskiej

                    Spotkanie z podróżnikiem Markiem Wasiakiem

W przeddzień 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie wiedzy na ten temat.
Trzyosobowe drużyny z każdej klasy [a z niektórych klas wystartowało
kilka] miały za zadanie przygotować plakat dotyczący wylosowanego kraju
UE, a następnie rozwiązać test składający się z 50 pytań. Bezkonkurencyjna
okazała się drużyna z klasy 4b w składzie: 
Najder Dominika, Roguz Natalia, Urbańska Barbara. 
Uczennice wykonały bardzo dobry plakat i poprawnie odpowiedziały na 48
spośród 50 pytań. Kolejnie miejsca zajęły drużyny:
II miejsce: klasa 4a:Zając Zuzanna, Staniaszek Zuzanna, Trzebuchowska
Martyna, 
III miejsce: klasa 4b: Sroga Wiktor,Zuterek Wojciech, Skulimowski Szymon.
Gratulujemy!
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9 maja, w ramach odchodów Święta Bibliotek,
klasy IVb i Va uczestniczyły w spotkaniu z
podróżnikiem Markiem Wasiakiem. Z wielkim
zainteresowaniem wysłuchały opowieści o
dalekich i egzotycznych podróżach. Pan
podróżnik opowiadał również o książkach, które
są niezbędne w przygotowaniu do dalekich
podróży, dają one bowiem wiedzę na temat
zwiedzanego kraju. Na koniec uczniowie zadawali
pytania, na które Pan Wasiak cierpliwie
odpowiadał. 
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              Obóz sportowy we Władysławowie

       Podsumowanie rocznej pracy Kółka Dziennikarskiego
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W dniach 19 – 23. 05. 2014 r. uczniowie klas 4a, 5a i 6a wraz z
wychowawcami p. Bożeną Kasińską , p. Witoldem Młynarczykiem i
nauczycielką WF-u uczestniczyli w obozie sportowym we Władysławowie -
jednej z najładniejszych miejscowości nad Bałtykiem - położonej u nasady
Półwyspu Helskiego, o którego wyjątkowości decyduje charakterystyczny
kształt oraz niezwykłe walory przyrodnicze i krajobrazowe. Uczniowie mogli
tu zauważyć wszystkie formy wybrzeża typowe dla polskiego Bałtyku, gdzie
dominuje surowy pejzaż i atmosfera spokojnych, rybackich wsi. W
przepięknych okolicznościach przyrody, na terenie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego uczniowie odpoczywali, bawili się, uprawiali sport, a także...
uczyli się...
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Wszystkie tegoroczne wydania naszej gazetki „
Świat Szkoły” opracowywało koło    
dziennikarskie. Piszemy dla Was artykuły
związane z ciekawymi wydarzeniami ze szkoły.
Koło prowadzone jest pod czujnym okiem naszej
ulubionej nauczycielki języka polskiego Pani Oli
Rybki, która dokonuje wszelkich poprawek i
poświęca swój czas abyśmy mogli wydać
gazetkę. To ostatnie wydanie w tym roku.
 Chcielibyśmy podziękować  całemu kołu
dziennikarskiemu za wkład pracy przez cały rok i
pomysłowość. Oczywiście nie osiągnęlibyśmy
tego wszystkiego, gdyby nie nasi wierni
czytelnicy, którzy głosowali na gazetkę. Wam też
serdecznie dziękujemy!!! . .


