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Nareszcie wakacje!!!
Pamiętajmy o tym, aby czas odpoczynku był dla nas czasem
bezpiecznym!!!

Wypoczynku pełnego przygód życzy Redakcja.
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Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom

Z okazji tej akcji czytelniczej biblioteka szkolna
zaprosiła dzieci z kl.I- IV na spotkanie, podczas
którego odbyły się konkursy znajomości książek dla
dzieci, głośne czytanie „Opowieści z Narnii” oraz
wybory „Mistrzów czytania”. Mistrzami czytania
zostali: Victoria Moryl, Marysia Rydzy, Martyna
Gajdzica, Madzia Putiatyńska oraz Iza Cyranek.

KOMERS
W sobotę w restauracji „Relax” w Pawłowiczkach
przyszli absolwenci świętowali wraz z nauczycielami
zakończenie edukacji w gimnazjum. Przyjęcie otworzył
tradycyjnie uroczysty polonez. Później rozpoczęła się
zabawa. Pierwsza para- wychowawcy obu klas-
zachęciła wszystkich do wspólnego tańca na
parkiecie. Kilku szalonych uczniów „wpłynęło na
głębokie wody” zapraszając grono pedagogiczne do
tańca.
A co się stało gdy pani Wanda zaciągnęła wszystkie
nauczycielki do tańca? Wtedy dopiero się działo, a
większość uczniów bardzo się zdziwiła.
Po pewnym czasie, niektóre nauczycielki były
zmuszone pozbyć się obcasów, aby nadążyć.
O wpół do pierwszej wszyscy tancerze i tancerki
pożegnali swoich wychowawców piosenką „Żegnamy
Was”. Dzieci podziękowały swoim rodzicom piosenką:
„Siedem róż”. Impreza zakończyła się o godzinie
drugiej. Będzie co wspominać!
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„SZKLAKIEM PIASTÓW”
W dniach 6-8 maja klasy drugie gimnazjum uczestniczyły w szkolnej wycieczce. W czasie swojej podróży
zwiedzili wiele ciekawych miejsc, między innymi: Muzeum Powstania Państwa Polskiego, Muzeum A. Fiedlera,
palmiarnię oraz rynek Starego Miasta w Poznaniu. Mieli okazję podziwiać jedną z najstarszych osad w Europie-
Biskupin. Pogoda dopisała, wycieczka była udana. Na długo zostanie w naszej pamięci.

Przedszkolaki na wycieczce

Na wspaniałą wycieczkę pojechały dzieci z naszego
przedszkola. Miejsce docelowe stanowiła zabytkowa
stacja w Rudach: „Stacyjkowo”. Przedszkolaki
usłyszały i miały okazję zobaczyć jak wykrzesać
ogień pocierając kamieniem o kamień i poznały  dawne
stroje rycerskie. Następnie bawiły się w parku liniowym
w tunelu umieszczonym 2 m nad ziemią. Trasa linowa
była dla dzieci nie tylko przyjemnością, ale również
wysiłkiem i ciągłym zaskoczeniem. Kolejna atrakcja to
przejazd kolejką wąskotorową do pobliskiej stacji
„Paproć”. Wolno jadący pociąg z prawie otwartymi
wagonikami dodał dzieciom niezapomnianych wrażeń.
Dodatkową, niezaplanowaną niespodzianką było
pojawienie się telewizji TVS-regionalnej śląskiej stacji,
która przeprowadzała wywiad z pasażerami pociągu.
Przed wyjazdem w drogę powrotną, dzieci zjadły
kiełbaskę w dużym namiocie i pełne wrażeń udały się
do domu.
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SPŁYW KAJAKOWY
SPORTOWCÓW
Podczas Policyjnego Turnieju Piłki Koszykowej
zdobyliśmy nagrodę specjalną w postaci wyjazdu na
spływ kajakowy po Odrze dla całej drużyny, wraz z
opiekunem. Wycieczka ta odbyła się 9. Czerwca. Na
wstępie instruktorzy żeglarstwa pan Krzysztof i pan
Roman doskonale objaśnili nam zasady
bezpieczeństwa i sposób wiosłowania. Na początku
zostaliśmy zaopatrzeni w kapoki. Odbyła się także
krótka rozgrzewka, która pomogła nam się rozruszać.
Każdy uczeń otrzymał wiosło, zostaliśmy podzieleni w
pary i wpłynęliśmy na Odrę. Rejs był niesamowicie
„wykańczający”. Nauczyliśmy się współpracy, a jest to
trudna sztuka. Po zakończeniu rejsu zmęczeni
opadliśmy na ławki i po krótkim wypoczynku udaliśmy
się do autokaru. 
Wycieczka była świetna tak samo jak i pogoda.
Odpoczęliśmy od „ciężkiej pracy” w szkole i z zapałem
wróciliśmy do codziennych obowiązków. 

Wygraj szansę
W tym roku szkolnym po raz pierwszy szkoła podstawowa otrzymała zaproszenie do udziału w ogólnopolskim
programie dydaktyczno- kulturalnym „Wygraj szansę”- adresowanym do dzieci muzycznie uzdolnionych. Drogą
eliminacji, do których przystąpiło 30 uczniów, wyłoniono reprezentantkę oraz 3-osobowy zespół choreograficzny.
Kolejnym etapem był wyjazd do Rybnika, gdzie na wielkiej scenie „tamtejszego teatru Martyna Gajdzica pięknie
zaśpiewała piosenkę „Rytm i melodia”, a zespół w składzie: Julia Mikuliszyn, Maciej Drzazga i Michał Treffon,
wykonał układ choreograficzny do tego utworu. W drugiej części spotkania młodzi widzowie zobaczyli spektakl o
tematyce profilaktycznej.
Koszty przejazdu pokrył Urząd Gminy w Pawłowiczkach, za co dziękujemy.
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                                             GMINNY FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ

W dniu 11 czerwca br. odbył się w naszej szkole Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej pod hasłem: „Kiedy śmieje
się dziecko, śmieje się cały świat”. Tegorocznemu świętu piosenki patronował: Jerzy Treffon-Wójt Gminy
Pawłowiczki. Jury przez ponad trzy godziny oceniało prezentacje uzdolnionych młodych wykonawców ze szkół i
przedszkoli naszej gminy. Była elegancja i trema, a także szczery uśmiech (i nic nie szkodzi, że bez mlecznych
zębów) oraz prawdziwa radość śpiewania. Wspaniała publiczność nie żałowała braw, dodając wokalistom
odwagi. Nasi soliści i zespoły zdobywały najwyższe lokaty. W kategorii solistów przedszkola I miejsce zdobyła
sympatyczna Emilia Piechota. Pięknie zaśpiewała piosenkę „Laleczka z saskiej porcelany”. Zaś w kategorii
zespołów na najwyższym stopniu podium stanęły „Kaczuszki”. 
W kategorii solistów klas I-III pierwsze miejsce zajął Oliwer Bury z klasy III, a drugie Martyna Gajdzica z klasy II. 
„Promyczki” zespół złożony z dziewcząt klasy III wyśpiewał także I miejsce z piosenką „Czary mary”.
W kategorii solistów klas IV-VI prym wiodła Julia Mikuliszyn, a tuż za nią Maciej Drzazga.
Wiktoria Malik i Michał Treffon reprezentowali nasza szkołę w kategorii zespołów klas IV-VI. Bezapelecyjnue
zdobyli I miejsce, a zespół Cantare miejsce II. 
Grand Prix Festiwalu, czyli statuetkę Wójta Gminy otrzymał zespół dziewczynek z klas I „Maluszki” za
wykonanie piosenki „Wróbelek”. Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali imienne dyplomy i poczęstunek. Z
przyjemnością wysłuchaliśmy także kilka piosenek w wykonaniu solistek z gimnazjum, które uświetniły to
muzyczne spotkanie. Była także okazja, aby podziwiać układ taneczny zespołu „Hana”. Serdecznie dziękujemy
Wójtowi Gminy za piękne statuetki oraz wszystkim, dzięki którym festiwal mógł się odbyć, za bardzo dobrą
organizację i wspaniałą atmosferę. Jesteśmy pewni, że dzięki tej imprezie, uśmiech pojawił się na twarzach
wszystkich dzieci.
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„Postaw na rodzinę”
W naszej szkole odbył się długo wyczekiwany festyn
rodzinny. Organizatorzy nie zawiedli i dostarczyli wielu
atrakcji, m.in. możliwość zrobienia zdjęcia ze sławnym
Pikusiem. Najmłodsi mogli poszaleć na dmuchanych
zjeżdżalniach lub pograć na automatach. Dla
młodzieży i rodziców zostały przeprowadzone
rozgrywki sportowe. Powodzeniem cieszyła się loteria
fantowa. Każdy mógł oczywiście zjeść ciasto, wypić
kawę i miło spędzić czas ze znajomymi. Jednym
słowem impreza była bardzo udana. 

REJS STATKIEM
22 czerwca 2015 r. przedszkolaki wybrały się do Koźla
Rogi, aby stamtąd udać się w rejs statkiem po Odrze.
Ze stoczni DAMEN wypłynęliśmy odrestaurowanym
statkiem, który ma 100 lat i przypłynął z Holandii. Dla
dzieciaków była to nie lada atrakcja i duże przeżycie.

Żegnaj przedszkole!
24 czerwca 2015 r. odbyło się pożegnanie starszaków.
Na uroczystość przybyli rodzice i zaproszeni goście.
Najstarsze przedszkolaki poprzez swój występ
artystyczny pokazali swoje umiejętności i
podziękowały za 3 lata pobytu w przedszkolu. Były
kwiaty oraz łzy wzruszenia. Życzymy im powodzenia
w szkole!
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DZIEŃ SPORTU W NASZEJ SZKOLE
W ostatnim tygodniu roku szkolnego w naszej szkole odbył się Dzień Sportu. Gimnazjaliści rozegrali mecze piłki
koszykowej, nożnej i ręcznej oraz biegali w sztafecie, a uczniowie szkoły podstawowej zagrali w unihokeja. Była
zacięta rywalizacja, wszyscy bardzo dobrze się bawili. W nagrodę za dobrą zabawę zostały rozegrane mecze
piłki siatkowej. 

„Cała Polska czyta dzieciom”

w roku szkolnym 2014/2015 ponownie odbył się cykl
spotkań poświęcony kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom”. Ostatnie odbyło się 23
czerwca b.m. Celem było propagowanie idei
czytelnictwa wśród dzieci. W pierwszej części
opowiadania Grzegorza Kasdephe czytała dyrekcja,
nauczyciele, rodzice dzieci, opiekunowie bibliotek:
szkolnej i gminnej. W II części odbyły się konkursy, 
uczniowie rozwiązywali rebusy, zagadki, przedstawiali
scenki dramatyczne, związane z książkami. Świetna
zabawa i dobry pomysł!
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„Morza szum, ptaków śpiew…”
W dniach 31.05.-05/06.2015r. uczniowie klasy szóstej byli na zielonej szkole w Ustce. W czasie pobytu łączyła
wszystkich wspólna zabawa, plażowanie, spacery po zachodzie słońca brzegiem morza, rejs statkiem i turnieje
piłki siatkowej między drużynami „Patałachów” i „Padalców”. Szóstoklasiści wrócili do domów pełni wrażeń,
cudownych
wspomnień i nowych doświadczeń.

Podsumowanie osiągnięć uczniów
Tak jak co roku w dzień przed zakończeniem nauki
odbyły się apele podsumowujące osiągnięcia i
działalność uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
Gratulacje przyjęli tegoroczni finaliści i laureaci.
Podziękowania były m.in. za: pracę w SU,
redagowanie gazetki, działalność ekologiczną,
wolontariat, występy artystyczne i zawody sportowe.


