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W TYM NUMERZE:
- spotkanie z Panią Poprawialską,
-spektakl profilaktyczny,
-przedszkole w sadzie i teatrze,
-Dzień Nauczyciela,
- sprzątanie świata,
-dyskoteka z okazji Dnia Chłopca.
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SZANUJ ZIELEŃ
   21 września nasza szkoła zorganizowała
sprzątanie świata. Obejmowało ono teren
Pawłowiczek, a każdej klasie przydzielono
osobne miejsce do oczyszczenia.
Wszystkie klasy ochoczo wyruszyły w
drogę, bo tę ekologiczną akcję
podejmujemy tylko raz w roku.
Znaleźliśmy niewiele śmieci, co świadczy o
tym, że mieszkańcy naszej gminy ponownie
zadbali o jej czystość i piękny wygląd.
Dziękujemy im za to!
Również serdeczne podziękowania dla
wszystkich uczniów , którzy podjęli
wyzwanie posprzątania naszej
miejscowości.

WYJAZD DO SADU
   23 września 2015 przedszkolaki ze
średniej i najstarszej grupy udały się na
wycieczkę do sadu w Grudyni.
Zwiedzały sad i chłodnię, w której
przetrzymywane są owoce.
Zerwały także jabłka dla swoich młodszych
kolegów, którzy zostali w przedszkolu.
Wycieczka zakończyła się ogniskiem i
pieczeniem kiełbasek.

TEATR
   8 października dzieci 6,5 i 4 letnie
wyjechały na spektakl teatralny do Domu
Kultury w Głubczycach. Krakowscy aktorzy
przedstawili bajkę pt. ,,Kot w butach”.
Głównym celem wyjazdu było rozbudzenie
zainteresowania pracą aktora, rozwijanie
myślenia twórczego i wyobraźni ,a także
wdrożenie do kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych i bezpieczne
zachowanie się w środkach masowych.
Dzieci w skupieniu i z ogromnym
zainteresowaniem przyglądały się sztuce.
Pełne nowych wrażeń wróciły do
przedszkola.
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BEZPIECZEŃSTWO WAŻNA SPRAWA
   We wrześniu najmłodsi z naszego zespołu
spotkali się z panem policjantem. Poruszone
zostały sprawy związane z bezpiecznym
poruszaniem się po drodze oraz
bezpieczeństwem w domu i przedszkolu.
Przedszkolaki podczas rozmowy wykazały
się dużą wiedzą na ten temat.

SPOTKANIE Z PANIĄ POPRAWIALSKĄ
   Celem spotkania z panią Klementyną 
Poprawialską,które odbyło się 2
października ,było wskazanie
niebezpiecznych zachowań , zarówno w
budynku i otoczeniu przedszkola, w domu i
na podwórku.
Pani Poprawialska zaprezentowała wiersze
związane z tematem w humorystyczny
sposób. Dzieci bezpośrednio brały udział w
programie, odpowiadały na pytania i
rozwiązywały problemy.

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
   28 września  podczas przerw międzylekcyjnych w
bibliotece szkolnej pojawiła się grupa 16 uczniów ,
którzy zaprezentowali swoje możliwości pięknego
czytania.Z wielkim przejęciem czytali wszystkim
zgromadzonym książkę pt. „120 przygód Koziołka
Matołka” ,a jury oceniało płynność , dykcję oraz ogólne
wrażenie uczestników.Były dyplomy i nagrody dla
mistrzów czytania.
A wszystko to odbyło się z okazji DNIA GŁOŚNEGO
CZYTANIA !

Z WIZYTĄ W TEATRZE
   20 października klasy pierwsze gimnazjum wybrały
się do teatru w Rybniku na spektakl „Zemsta”.
Uczniowie mogli osobiście przeżyć perypetie
bohaterów , na żywo zobaczyć prawdziwe stroje
szlachty i poznać staropolskie zwyczaje. Z wielkim
podziwem przyglądali się grze aktorskiej. Sztuka
wywołała pozytywne wrażenia u wszystkich
odbiorców. Teraz „Zemsta” jako lektura na pewno
będzie łatwiejsza.
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SPEKTAKL PROFILAKTYCZNY
   W piątek 16 października grupa teatralna „Inspiracje” z Krakowa przedstawiła uczniom
gimnazjum spektakl profilaktyczny „ Retusz”, dotyczący stosowania dopalaczy. Aktorzy w
ciekawy sposób pokazali jak poważne konsekwencje ma sięganie po tego typu środki.
Zwrócili uwagę, że branie substancji psychoaktywnych niszczy nie tylko zdrowie człowieka,
ale ma też wpływ na jego sytuację rodzinną i finansową.

„ZABAWA NA 102”
   W poniedziałkowe, wrześniowe
popołudnie Samorząd Uczniowski
zorganizował dyskotekę z okazji Dnia
Chłopca. Oprawę muzyczną zapewnił
Franek Malinka, a animatorką wszelkich
zabaw była przewodnicząca SU Ola Cisak.
Królami parkietu zostali ex aeguo Kacper
Lehnert i Piotr Pohlman. Mimo problemów
ze sprzętem, wszyscy znakomicie się bawili.
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TO DLA WAS NAUCZYCIELE
   14 października uczniowie z opiekunami SU przygotowali apel z okazji Dnia Komisji
Edukacji Narodowej. Szkołę odwiedziło mnóstwo sławnych osób, które wręczały
nauczycielom statuetki w poszczególnych kategoriach. Nie zabrakło pięknych piosenek w
wykonaniu solistów i szkolnego chóru oraz popisów tanecznych młodszych uczniów. Mamy
nadzieję, że to spotkanie zapisze się w pamięci tych wszystkich, do których było
skierowane.




