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gen. NIL - patron naszej szkoły apel IV b

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa,
niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji
niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”

                                                                           Lech Kaczyński

Dnia 1 marca 2015 r. po raz  piąty obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”, aby oddać hołd żołnierzom antykomunistycznego i
niepodległościowego podziemi klas IV b przygotowała akademię, na której
uczciliśmy pamięć bojowników o wolność Polski. Jednym z nich był patron naszej
szkoły gen. August Emil Fieldorf. Uroczystość rozpoczęta została wprowadzeniem
sztandaru i hymnem szkoły. Następnie prowadzące przybliżyły nam bohaterską i
tragiczną zarazem historię całych oddziałów i pojedynczych żołnierzy powojennego
podziemia. Podniosłego charakteru uroczystości dodały wiersze recytowane przez
uczniów oraz odczytany wzruszający list do matki jednego z zamordowanych
żołnierzy. Usłyszeliśmy utwory Tadka Firmy pt.: „Generał Nil” i „Żołnierze wyklęci”.
Na zakończenie uczniowie w hołdzie poległym złożyli znicze pod portretem naszego
patrona.  Pieczę nad przygotowaniem uczniów do występu sprawowała p.Marlena
Olszewska.

 UWAGA RODZICE - ZAPISY DO SZKOŁY!!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emila
Fieldorfa ps. : "Nil" w Rakowcu 

ogłasza zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2015/2016.

Zapisy będą się odbywać w dniach od 16 marca do 17
kwietnia bieżącego roku, codziennie w godz. 7.30-15.30 
w sekretariacie szkoły, na podstawie wypełnionego wniosku
o przyjęcie dziecka do klasy I, dostępnego w szkole i
przedszkolu w Rakowcu oraz na  naszej stronie
internetowej.

W numerze: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, Dzień Kobiet, Konkurs na najmilszego
ucznia naszej szkoły, gość z banku PKO, wyniki
konkursów, z życia klas, muzyka, humor i rozrywka.

         
          NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH - APEL

red. red.
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Wyniki konkursów - 
Konkurs na najładniejszą walentynkę i konkurs

plastyczny pt.: Chemia w rolnictwie

Dzień Kobiet 
w naszej szkole

Dnia 9 marca w
szkole odbył się
uroczysty apel z
okazji
Światowego Dnia
Kobiet. Akademi
ę przygotowała
klasa II a pod
opieką swojej
wychowawczyni
p. Izabeli
Jęczmyk.

Uczniowie
zaprezentowali
program
artystyczny, w
którym pokazane
zostało życie
kobiety na
przełomie
różnych epok.
Zaprezentowany
został film pt.:
„Dzień Kobiety w
PRLu”,
ukazujący
obchody

tego święta w
czasach
komunistycznych.
Chłopcy
odśpiewali
wszystkim
paniom sto lat.
Po apelu chłopcy
w klasach
wręczyli swoim
koleżankom i
wychowawczyniom
kwiaty i
upominki.

IIa

Chłopcy II a

PODSUMOWANIE KONKURSÓW

4 marca rozstrzygnięty został konkurs na
najładniejszą kartkę walentynkową. 
Nagrody przyznane zostały w dwóch kategoriach 

kl. I –III:
1 miejsce Zuzanna Gabriel kl. I b
2 miejsce Nikola Chojnicka kl. I a
3 miejsce Adrianna Olszewska kl. I b i Wiktoria
Olszewska kl. I a

kl. IV – VI:
1 miejsce Krystyna Suszyńska kl. VI a
2 miejsce Zuzanna Szpeflik kl. IV a
3 miejsce Julia Sustkiewicz kl. IV b

W listopadzie uczniowie kl.  I – III wzięli udział w
ogólnopolskim konkursie plastycznym „Chemia w
rolnictwie”. Jury tego konkursu przyznało 6
wyróżnień za udział dla uczniów naszej szkoły,
nagrodzono:

Wiktorię Olszewską kl. I a
Amelię Kowalską kl. II a
Mateusza Mroza kl. III a
Karolinę Marchewkę kl. III a
Kajetana Góralczyka kl. III b
Jana Kowalskiego kl. III b

Gratulujemy!

konkurs walentynkowy

Światowy Dzień Kobiet

red.

red.

red.
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Wywiad z uczniem klasy III b Szymonem
Szuwarowskim, uczniem przeniesionym do
klasy programowo wyżej w trakcie trwania

roku szkolnego. 

Od niedawna jesteś uczniem 3 klasy, jak do
tego doszło?
Miałem się po tym roku szkolnym przenieść do
Finlandii i cały czas się na lekcji nudziłem. Mama
wpadła na pomysł żeby mnie przenieść.
Jak się czujesz w nowej klasie? Czy się z kimś
zaprzyjaźniłeś?
Dobrze. Mam dużo kolegów: Jaśka Kowalskiego,
Mateusza...
Co w trzeciej klasie podoba Ci się najbardziej?
Fajne zadania. Mili koledzy.
Czy są sytuacja dla Ciebie trudne? Jakie?
Czasami nie nadążam za nimi z tematem.

Dziękujemy za rozmowę - Angelika Żak i Julia
Gabriel.

Z ŻYCIA KLAS
IVa
Przed samymi feriami odbył się wieczorek klasy
IV a. Spotkanie odbyło się dzięki p. Małgorzacie
Klain i p. Eli Sołtys. Podwieczorek trwał prawie 3
godziny, od 15.30 do 18. Uczniowie doskonale się
bawili, nie zabrakło konkursów, zabaw, tańców i
przekąsek. Już nie możemy doczekać się
kolejnego wieczorku.

Maja Zalewska
Vb
W klasie V b w ostatnim czasie sporo się działo.
Dziewczęta z okazji Dnia Kobiet otrzymały
słodkie podarunki od chłopców i swojej
wychowawczyni. Uczniowie dokonali wyboru
najmilszych uczniów w klasie oraz  mieli
przyjemność być obserwowani na lekcji języka
angielskiego podczas ewaluacji zewnętrznej.

  Wanessa Lipiec

GOŚĆ Z BANKU PKO
Dnia 19.02.2015 r. naszą szkołę odwiedziła p. Elżbieta Krygiel pracownik Banku PKO oddziału w
Kwidzynie. Pani Ela spotkała się z uczniami klas I i wprowadziła ich w świat oszczędzania.
Opowiedziała o programie SKO, przedstawiła korzyści płynące z posiadania konta
oszczędnościowego, obdarowała drobnymi upominkami.
Następnie udała się do  naszych najstarszych uczniów kl. VI a i VI b. Opowiedziała im o pracy w banku,
odpowiedziała na wszystkie nurtujące uczniów pytania.

SKO

ROZPOCZYNAMY KOLEJNĄ EDYCJĘ
KONKURSU NA NAJMILSZEGO UCZNIA

NASZEJ SZKOŁY!!!
PRZYPOMINAMY ZASADY KONKURSU:

I etap do dnia 1 kwietnia 2015r.
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
2. Każda klasa typuje dwóch najmilszych, spośród wszystkich uczniów w klasie. Pamiętajcie najmilszy
uczeń to taki na, którego pomoc zawsze możecie liczyć, jest sympatyczny i nie używa brzydkich
wyrazów.
3. Wybrani kandydaci z poszczególnych klas zostaną przedstawieni na apelu szkolnym, dodatkowo
lista z nazwiskami wywieszona będzie w holu szkoły.

II etap do dnia 1 czerwca 2015r.
Ogólnoszkolne i tajne wybory najmilszego ucznia naszej szkoły oraz wręczenie nagród przez
organizatora konkursu p. sołtys Rakowca Elżbietę Szczukowską.

Oto tegoroczni kandydaci:  kl.I a: Adam Kuźma, Nikola Chojnicka; kl. I b:Jakub Reda, Amelia
Wojdaszko; kl. II a: Maciej Kopeć, Janina Sikorska; kl. II b: Hubert Zamyślewski, Amelia Figurska;
kl.III a: Oliwier Krzemień, Kamila Andrzejewska; kl. III b: Kajetan Góralczyk, Szymon Fiszer; kl. IV
a: Szymon Balcerowski, Michał Piotrowski ; kl. IV b: Julia Topolewska, Marta Piotrowska; kl. V a:
Julia Gabriel, Angelika Żak; kl. V b: Ewa Wojtyra, Ewelina Jasińska; kl. VI a: Anna Grochowska,
Michał Zamyślewski; kl.VI b: Zuzanna Dąbrowska, Aleksandra Kanigowska.

Obserwuj poczynania naszych kandydatów!!!

red.
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krzyżówka

    
 "Biała zima"

Na naszym podwórku biała zima,
wszystkie drzewa w śniegu trzyma.

Dookoła śnieg bielutki,
jak puszek mięciutki.

W ogrodzie stoi mały bałwanek,
mały, malutki jak obwarzanek.

Na szyi ma fioletowy szalik
i uśmiech jak smaczny rogalik.

Zamiast śniegu z nieba pada
smaczna, biała czekolada.

 
    Rakowiec, 20. 02. 2015  Autorzy: klasa II a

TOP 15
1.John Mamann - Love Life ft. Kika
2. Ellie Goulding – Love Me Like You Do (Official
Video)
3. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
4. AronChupa - I'm an Albatraoz
5. Taylor Swift – Blank Space
6. Echosmith – Cool Kids
7. Charli XCX – Break The Rules
8. Tabb & Sound’n’Grace – Dach
9. Hardwell feat. Chris Jones - Young Again
10. Zbudujemy Dom – Enej
11. Bednarek – Chwile Jak Te
12. Meghan Trainor - Lips Are Movin
13. Ariana Grande, The Weeknd - Love Me
Harder
14. Sia - Elastic Heart feat. Shia LaBeouf &
Maddie Ziegler
15. Robin Schulz - Sun Goes Down feat. Jasmine
Thompson

PYTANIA:
1. Pseudonim patrona naszej szkoły.
2. Dom Eskimosa.
3. Stolica Wielkiej Brytanii.
4. Duża krowa, mała...
5. Dwa miesiące wolnego od szkoły.
6. Biały napój.
7. Nasza szkoła znajduje się w ....

Konkurs Biblijny – etap
rejonowy

6 marca w Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie został
rozstrzygnięty etap rejonowy Konkursu Biblijnego.
Nasi uczniowie spisali się znakomicie. Sebastian
Miler zajął VI miejsce, natomiast Zuzia
Dąbrowska zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego, który odbędzie się 25 kwietnia w
Rumii.

Redakcja:

Angelika Żak
Julia Gabriel
Ola Kanigowska
Maja Zalewska
Wanessa Lipiec
Karolina Woźniak
Michał Wasiniak
p. Katarzyna Wowk

Chcesz zostać
redaktorem, zgłoś
się do nas!!!

konkurs

OGŁOSZENIA:
Dnia 1 kwietnia
odbędzie się
sprawdzian klas VI,
dla uczniów klas I- V
jest to dodatkowy
dzień wolny od zajęć
dydaktycznych

Przerwa świąteczna
od 2 do 7 kwietnia

Śledź aktualne
wydarzenia z życia
szkoły na stronie
szkolnego bloga:
http://www.szkolne
blogi.pl/blogi/sp-w-
rakowcu

ROZRYWKA: MUZYKA, KRZYŻÓWKA

M. Wasiniak

red.

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-w-rakowcu

