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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

OBCHODY TEGO ŚWIĘTA LAUREACI KONKURSÓW
PRZEDMIOTOWYCH

KONKURS
HISTORYCZNY  1. Adam
Jagos  VIa
2. Dominik Gołemberski 
 MATEMATYCZNY
1. Adam Jagos  VIa
2. Izabella Prymakowska 
3. Jakub Jędrasiak  VIa
4. Mikołaj Zieniewicz  Va
5. Marcelina Jania   VIa
6. Dominik Gołemberski 
7. Bartosz Czarnecki  VIa
 JĘZYKA POLSKIEGO
1. Dominik Gołemberski 

2. Adam Jagos  VIa
3.  Alan Łuszczak  IVb
PRZYRODNICZY
1. Dominik Gołemberski 
2. Adam Jagos  VIa
3. Izabella Prymakowska 
4. Bartosz Czarnecki  VIa
5. Mikołaj Zieniewicz  Va
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 1. J.Jędrasiak VIa              
   2. D.Gołemberski  VI  
3. I.Prymasowska  VI

kl. VI

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości jest
obchodzone na pamiątkę
odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 r.
Tego dnia na domach
powiewają biało-czerwone
flagi, odbywają się
uroczystości państwowe
oraz różnego rodzaju biegi    
i parady. Dla wielu Polaków
to czas zadumy nad historią
 i okazja do wyrażenia
uczuć patriotycznych.

11 XI 2014

I.Prymakowska
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NASI PIERWSZOKLASIŚCI

UWAGA
KONKURS PLASTYCZNY

TYDZIEŃ PATRIOTYZMU

Ślubowanie kl. I a i b

Świetlica szkolna z okazji 
ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA

ogłasza dla uczniów klas I – VI 
KONKURS PLASTYCZNY 

"MISIA KRZYSIA,
MISIULEK JULEK,
MISIO RYSIO..."

Wykonane w domu prace należy złożyć w
świetlicy (p.M.Burda). Do dnia 21 listopada
2014 roku.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nagrody czekają! SU

Od 4 do 11 listopada trwał w naszej  szkole
TYDZIEŃ PATRIOTYZMU.  Klasa VI
zaprezentowała pięknie przygotowaną
inscenizację z tej okazji. Natomiast Samorząd
Uczniowski pod opieką pani Lidii Blicharskiej-
Pomorskiej i Eugenii Kowalik zorganizował
kiermasz słodkości w barwach biało-czerwonych.
Na stołach pięknie prezentowały się muffiny,
galaretki, rogaliki, ciasta i ciasteczka, które
cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród
dzieci. Były też w sprzedaży piękne róże i balony.
Uzyskane pieniądze zostały przekazane na
budowę pomnika Bohaterom Walk o Polskę.
Tydzień Patriotyzmu to czas, kiedy
przypominamy sobie co to patriotyzm, wolność i
niepodległość.

M.K.

Kiermasz
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Z czym listopad się
kojarzy?

Ze zniczami, których
jarzy się tak wiele na
cmentarzach.                
 11 listopada
wszystkim uczcić też
wypada, bo lat temu
sto bez mała Polska
wolność odzyskała. 
Z listopadem również
liście się kojarzą
oczywiście, bo je
wtedy wiatr rozwiewa.
Nie zostawia ich na
drzewach. Z wiatrem,
pluchą i szarugą,

ciemną nocą co trwa
długo i wilgotnym
chłodem straszy -
dobrze się więc w
domu zaszyć, wtedy
bowiem do lektury
wszystkich dobrych
książek, których nie
mieliśmy czasu
czytać, jest okazja
znakomita. 
To czas dobry
wyjątkowo na ciekawą
grę planszową, gdyż
przyjemnym jest
zajęciem takie wspólne
przedsięwzięcie.
E. i W. Szajkowscy

DYNIA NA HALLOWEEN

W nawiązaniu do
uczenia się o kulturze
innych krajów, dzieci
już po raz szósty
rywalizowały w
konkursie  Dynia na
Halloween.Forma
pracy była dowolna –
niektórzy rysowali,
malowali i wyklejali, inni
rzeźbili. Komisja po

obejrzeniu 47 prac

postanowiła przyznać

nagrody. 

 Wyniki przedstawiają

się następująco:

I miejsce
D. Żelazowski kl. IV.b
Wiktoria Gąsiorek kl. V
Izabela Prymakowska i
Weronika Buczak kl. VI
J. Adamkiewicz kl. Ia
Kamila Gryglewicz kl. II
II miejsce
Wiktoria Lopko kl. IVa
Dominika Kryca kl. Ib
K. Jankowski kl. VI
A. Grzegorska kl. IVa

Dynia

Dynia

kl. IV-VI

Z okazji Europejskiego
Dnia Języków
Obcych w naszej
szkole odbył się
konkurs plastyczny,
którego celem było
przedstawienie
„Portretu sławnego
Brytyjczyka”.
Uczniowie wykazali si
ę pomysłowością

w wyborze techniki
pracy jak i postaci. Na
wystawie można było
obejrzeć zarówno
wizerunki postaci
legendarnych, jak i
rzeczywistych.
Bardzo dużą
popularnością cieszył
a się osoba Królowej
Elżbiety II. Nie

zabrakło także
podobizny Królowej
Wiktorii, Sherlocka
Holmesa, Robin
Hooda, Harrego
Pottera, Hugh Laurie
(doktor House),
Wiliama Szekspira,
Frediego Mercury,
Davida Backhama
oraz słynnego
Potwora z Loh Ness. 

I miejsce:
Wiktoria Gąsiorek, 
Aleksandra Niziałek ,
Joanna Mackiewicz,
Michał Ratka, 
Zuzanna Kołek ,
Adam Mroskowiak, 
Agata Szajkiewicz, 
Szymon Kołakowski.

Wszystkim
uczestnikom
konkursu
gratulujemy!!!

         KONKURS
  FOTOGRAFICZNY

„Mój ukochany
zwierzak”.

Konkurs ma
charakter
indywidualny i polega
na wykonaniu przez
uczestnika 1 zdjęcia
w formacie A5
wywołanego na
papierze
fotograficznym i
dostarczeniu go do
opiekuna konkursu
(p. Lidii Blacharskiej-
Pomorskiej) do dnia
28.03.2015 r. Każde

zdjęcie powinno być
opisane: imię i
nazwisko autora
zdjęcia, klasa.
Wykonane zdjęcia
biorą udział w
następujących
kategoriach:
zwierzęta domowe,
zwierzęta
gospodarskie,
zwierzęta pozostałe.
W każdej kategorii
wyłonione zostaną 3
zwycięskie zdjęcia,
które otrzymają
nagrody rzeczowe
oraz pamiątkowe
dyplomy. 

Jakich sławnych brytyjczyków 
znają nasi uczniowie?

Jakub Adamkiewicz

Fabian kl.I

Królowa
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„Serce dla Zwierzaka”. Jesień nie musi być ponura!

Jesienna moda

SU zaprasza wszystkich uczniów i ich rodziców
do wzięcia udziału w miejskim konkursie:

"SERCE DLA ZWIERZAKA".
Konkurs polega na zebraniu przez uczestników

suchej i puszkowanej karmy, gryzaków,
akcesoriów i wyposażenia dla bezdomnych psów
oraz kotów z powiatu nowosolskiego.Akcja potrwa
od 12.11.2014 r. do 30.05.2015 r. Podsumowania

konkursu dokona komisja złożona z
przedstawicieli Samodzielnej Jednostki

Strzeleckiej 3006, Starostwa i Tygodnika „Krąg”.
Nagrodą dla klasy/grupy, która wygra rywalizację

jest nagroda rzeczowa oraz puchar i
okolicznościowy dyplom.

Zwierzęta czekają na waszą pomoc!

                                             HOBBY:                                              
 ZAINTERESOWANIA I PASJE UCZNIÓW KLASY III B

Nasze hobby

Maciek i Jakub

Marcelina i Kinga

Późna jesień kojarzy się najczęściej z
chłodem, wiatrem i deszczem. Nie lubimy jej,
bo wprowadza nas w ponury nastrój. Ale
można na to czasem coś poradzić.
Urządziliśmy w klasie pokaz kolorowej
jesiennej mody. Była świetna zabawa! Modelki
i modele, prezentując przygotowane przez
siebie kreacje, byli trochę nieśmiali, bo to ich
pierwszy publiczny pokaz. Ale widzowie
nagrodzili ich gromkimi brawami i szczerymi
uśmiechami. Pokaz poprawił nam wszystkim
nastrój. 
                          Uczniowie klasy II.

kl.II

klasa III B

Kl.IIIB

kl.IIIB


