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W najnowszym numerze :)
1. Demokratyczne wybory
2. Coroczne spotkania z patronem szkoły
2. Sukcesy sportowców.
3. Spotkanie z poezją Juliana Tuwima
4. Szkolny Halloween

JESTEŚMY ŚWIETNI W RINGO!!!
Szkolny turniej ringo wygrali chłopcy z klasy VI c, pod kierunkiem
pani Iłczyk. Eliminacje szkolne odbyły się 14.10.2015 r., a konkurs
miejski 21.10.2015 r. Chłopcy z drużyny  zwycięskiej to: Jakub
Pluskota i Dawid Żak(rezerwa Adam Komisarz), a dziewczyny to:
Bożena Wojtaczka i Aleksandra Słowik(rezerwa Paulina
Lukaszkowicz).             Gratulujmy zwycięzcom:)                AD
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SZKOLNY ETAP KONKURSU BIBLIJNEGO

28 października 2015 r. pod kierunkiem pani Ewy
Mańki- nauczycielki religii uczniowie klas   IV-VI
przystąpili do konkursu biblijnego, którego przewodnim
tematem w tym roku szkolnym jest Ewangelia św.
Łukasza.
 Najlepsze wyniki uzyskali następujący uczniowie:
1. Bąk Brunon z kl. VIa – 30 pkt.
2. Lukaszkowicz Paulina z kl. VI c – 22 pkt.
3. Szwach Jakub z kl. VI a – 21 pkt.
Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w
eliminacjach rejonowych. Gratulujemy i życzymy
powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych!
                                                                red.BP

Wybory do samorządu
szkolnego

 W ostatnim tygodniu września odbyły się wybory na
 przewodniczącego szkoły. Oto kandydaci :
 - Kordian z klasy V d
 - Weronika z klasy VI b
 - Wanessa z klasy V c
 - Weronika  z klasy V b
 - Julia z klasy IV a
 - Paulina z klasy VI a
 - Anna z klasy IV c
 - Daria z klasy VI a
 Wybory wygrał Kordian. 
 Zastępcą została Weronika.
 Przewodniczący obiecał m.in, że będzie więcej
 dyskotek i konkursów. Czy obietnice wyborcze uda
się zrealizować? Nie  wiadomo. Będziemy na bieżąco
komentować wydarzenia.                                 
                                                            Kubson

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

W dniu 21 października odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski, który został zorganizowany w ramach
obchodzonego w naszej szkole Tygodnia Patrona.
Uczniowie wyłonieni w eliminacjach klasowych
rewelacyjne zaprezentowali twórczość Juliana
Tuwima. Organizatorki, w składzie: Barbara
Pruszkowska, Maria Tomicka oraz Aleksandra
Gajowska, przyznały łącznie trzy nagrody. Pierwsze
miejsce zdobyła Inez Mohn (Vd), dwa równoważne
wyróżnienia otrzymały: Eliza Moj (Va) oraz Paulina
Jakubiak (Va). 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w
konkursie, a laureatkom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!                       Inez &Marta

„Julian Tuwim – poeta na całe życie”
To projekt edukacyjny , którego celem jest:
- Popularyzowanie sylwetki Juliana Tuwima, jako
sławnego Polaka i patrona naszej szkoły.-
Zaznajomienie z wierszami Juliana Tuwima.
- Kształcenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
- Wdrażanie odpowiedzialności za wykonanie
powierzonego zadania.
- Rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni
dzieci, doskonalenie różnorodnych technik
plastycznych.W projekcie uczestniczyli uczniowie klas
IV,V,VI.                            Dominika i Julia

    Czytaj lektury i nie bądź ponury :)

Naszą ostatnio przeczytaną książką jest lektura
szkolna   pt. ,,Opowieści z Narnii. Lew,czarownica i
stara szafa'' C.S Lewisa.
Jest to fantastyczna opowieść o przygodach
rodzeństwa: Piotra,Zuzanny,Edmunda i Łucji, które w
czasie wojny wyjeżdża na wieś do domu starego
Profesora. Podczas zabawy w chowanego w jednej z
szaf Profesora Łucja odkrywa przejście do tajemniczej
krainy zwanej Narnią. Odkrywa to także reszta
rodzeństwa. W Narnii dzieci przeżywają różne
przygody. Między innymi porwanie Edmunda przez złą
Czarownicę, z którą trzeba się będzie zmierzyć.
Dzieci spotykają prawdziwego przyjaciela Lwa Aslana,
który będzie chciał im pomóc. Czy tak się stanie? Nie
będę wszystkiego zdradzać. Zachęcam do
przeczytania!  
                                              Domi & Julia
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Oj, działo się, działo!

HALLOWEEN W NASZEJ SZKOLE

30 października w naszej szkole odbył się
halloweenowy konkurs dla klas IV-VI. Uczniowie
musieli udekorować klasy na Halloween.
Organizatorem tego konkursu jest Samorząd
Uczniowski pod kierunkiem pani Natalii Galeckiej.
Uczniowie mogą  się przebrać w bardzo upiorne stroje.
W ubiegłym  roku konkurs wygrała aktualna klasa
Vc. Od kilku dni powstają różne pomysły, które
zostaną zrealizowane pod koniec października, w
obawie, by nikt nie skopiował dekoracji. Wszyscy są
ciekawi, kto w tym roku wygra? Wszystkim klasom
życzymy  powodzenia!                                                    
                                           Sanka i Nora

60 minut KODOWANIA

Czy słyszeliście już o godzinie kodowania?
W dniach 10 – 18 października odbyła się trzecia
edycja Europejskiego Tygodnia Kodowania. Uczniowie
naszej szkoły również brali w nim udział  i na zajęciach
komputerowych z wielkim zaangażowaniem próbowali
swoich sił w programowaniu. 
Mogę się założyć, że znacie "Krainę Lodu",
filmy Dysney'a i grę Flappy Bird.
Teraz dzięki godzinie kodowania możesz stworzyć
taką grę! Razem z Elzą i Anną twórz wzory na lodzie  
 i doprowadź Hiro do Beymaxa z Wielkiej 6.
Oto propozycje Flappy Code naszych kolegów:
https://studio.code.org/c/120225577
https://studio.code.org/c/120236010
https://studio.code.org/c/120230762
https://studio.code.org/c/120237996
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