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W tym numerze :
-Święto szkoły,
-Próbny alarm
pożarowy,
-Spotkanie ze
św. Marcinem,
-Andrzejki,
-Wiadomości
sportowe.

Wywiad z przewodniczącą SU :
1.  Twoje plany na przyszłość.
-  Od dziecka chciałam być panią z biura, mieć małe
mieszkanie w centrum Wrocławia, a w nim dużego
psa. Nie obraziłabym się, gdybym miała jakiegoś
projektanta mody, aby mnie ubierał ; wtedy zniknęły
by moje nielubiane czynności.

Ciąg dalszy na stronie 4!
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ŚWIĘTO SZKOŁY
30 października obchodziliśmy Święto
Szkoły. Na uroczystość przybyli nasi
emerytowani nauczyciele, rodzice i
przedstawiciele Urzędu Gminy. Pierwsza
część poświęcona była najmłodszym
dzieciom z klasy pierwszej, które złożyły
ślubowanie i zostały oficjalnie przyjęte do
grona uczniów szkoły podstawowej. W
części artystycznej przenieśliśmy się w
świat czarów przypominających przygody
Harrego Potera.
Kolejnym punktem uroczystości było
przypomnienie sylwetki naszego patrona –
Janusza Korczaka. Młodzież reprezentująca
Klub Korczaka przedstawiła tę postać
przede wszystkim jako przyjaciela i
opiekuna dzieci.
Po przerwie przyszła pora na ślubowanie
gimnazjalistów, po którym uczniowie klas
pierwszych zaprezentowali oryginalny
program artystyczny, podkreślający atuty
młodości. Jak zwykle uczniowie klas drugich
nie omieszkali przetestować swoich
młodszych kolegów, przeprowadzając
otrzęsiny, które zawsze są doskonałą
zabawą dla wszystkich.
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Próbny alarm przeciwpożarowy
29 października w naszej szkole
przeprowadzono niezapowiedziany, próbny
alarm przeciwpożarowy. Po usłyszeniu
sygnału przedszkolaki i uczniowie wraz z
nauczycielami oraz pracownicy szkoły,
korzystając z wyjść ewakuacyjnych opuścili
w określonym czasie budynek i stawili się
na szkolnym boisku. Na miejsce  zdarzenia
błyskawicznie przyjechała OSP z
Maciowakrza i Polskiej Cerekwi. Ewakuację
nadzorował z ramienia Powiatowej Straży
Pożarnej mł. bryg. Leszek Morkiz. Akcja
przebiegła sprawnie, choć nie zabrakło
„dreszczyku” emocji.
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Wywiad z przewodniczącą SU
1.  Jak czujesz się pełniąc funkcję przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego?
-  Przede wszystkim bardzo się cieszę i serdecznie chciałabym podziękować wszystkim,
którzy oddali na mnie głos, ponieważ jeszcze nie miałam okazji tego zrobić. Jako
przewodnicząca SU myślę, że powoli dokonuję tego, czego chciałam i na pewno jest to
jakiś mały krok do przodu.
2.  Co planujesz w pracach związanych z samorządem?
-  Wszystkie pomysły: moje, opiekunek samorządu jak i uczniów naszego gimnazjum
będziemy rozważać na najbliższym spotkaniu zarządu.
3.  Po jakich cechach można Cię rozpoznać?
-  Jestem zazwyczaj uśmiechniętą istotą, otwartą na nowe osoby i przeżycia, ale zawsze
staram się pamiętać o zdrowym rozsądku.
4.  Co według Ciebie liczy się w życiu?
-  Akurat w moim życiu liczy się szaleństwo przeplatane równowagą. Jestem takiego
zdania, że mamy tylko jedno życie, więc trzeba przeżyć je tak, by niczego nie żałować.
5.  Jaki lubisz ubiór?
-  W tym temacie mam bardzo nieokreślone zdanie. Zawsze zaczynam od pomysłu w
głowie, a potem sprawdzam czy mogę się tak pokazać ludziom, bo nie zawsze ufam
mojemu instynktowi. Dlatego w tej dziedzinie muszę mieć szeroką wyobraźnię. Jednak nie
ukrywam, iż do ulubionym zajęć nie zaliczam szykowania sobie „kreacji”.
6.  Wygrałaś los na loterii – wycieczki, dokąd wyruszasz ?
-  Pierwsza do głowy przyszła mi podróż dookoła świata. Jeśli chodzi o wycieczki, chyba
każdy uczeń w naszym gimnazjum chce dogonić w tym temacie pana od historii.
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11listopoada – „WOLNOŚĆ KOCHAM I
ROZUMIĘ”
Po raz kolejny spotkaliśmy się w naszej
szkole, by wziąć udział w uroczystym apelu,
a dzień wcześniej – w patriotycznej
wieczornicy z okazji Narodowego Święta
Niepodległości. Uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum w pieśniach i
wierszach zawarli prawdę o tym, iż
patriotyzm to wartość nieprzemijająca.
Pięknym uzupełnieniem były tańce
przedszkolaków. Przybyli na wieczornicę
mieszkańcy naszej gminy wzięli udział w
niecodziennej lekcji historii. Młodzież naszej
szkoły przypomniała wszystkim, że trzeba
kształtować i pielęgnować takie wartości jak
honor, miłość do Ojczyzny i pamięć o tych,
którzy za nią polegli.

Lekcja historii - Oświęcim 28
października
"Tragiczne losy ludzi wywiezionych do
obozów koncentracyjnych wstrząsnęły
niejednym z nas. Jak można tak bawić się 
cudzym życiem? To potworne. Nie ma słów,

 „Ucz się chemii, baw się chemią”
17 października w galerii Odrzańskie
Ogrody w K- Koźlu zainteresowani chemią
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
widowiskowych doświadczeniach
chemicznych.



cudzym życiem? To potworne. Nie ma słów,
które oddałyby cierpienie i ból więźniów, nie
ma argumentów, które mogłyby
usprawiedliwić haniebne działania nazistów.
Czy można wyzbyć się człowieczeństwa?
Czy człowiek może stać się bestią?
Niestety tak. Pamiętajmy więc, że jesteśmy
ludźmi, aby ta historia nigdy się nie 
powtórzyła."
J.K.3a

chemicznych.
"Bardzo zainteresowałem się gastronomią
chemiczną. Laborant pokazał nam, jak
obchodzić się z ciekłym azotem.
Dowiedziałem się ,że temperatura tej
substancji może wynosić nawet -170oC.
Prezentujący poczęstował mnie lodem z
napoju bananowego i zamrożoną bitą
śmietaną. Było bardzo pyszne.Za swoje
starania otrzymaliśmy nagrody. Wszystko mi
się podobało i mam nadzieję, że takich
naukowych zabaw będzie więcej."
M.M .3b
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Spotkanie ze Św. Marcinem
12 listopada przedszkolaki z rodzicami,
dzieci, młodzież, nauczyciele i mieszkańcy
wsi wzięli udział w obchodach Dnia św.
Marcina. Przemaszerowali przez ulice
naszej miejscowości na czele ze
św. Marcinem, ubranym w rycerski strój,
jadącym na pięknym koniu .Po
zakończonym korowodzie wszyscy oglądnęli
scenkę „ Spotkanie św. Marcina z
żebrakiem”. Następnie udali się na salę
gimnastyczną, gdzie odbyły się występy
przedszkolaków, przy pysznych rogalikach
upieczonych przez rodziców.

Wiadomości sportowe
Jesień to czas eliminacji gminnych w zawodach sportowych szkół podstawowych i
gimnazjalnych.
Drużyna chłopców ze szkoły podstawowej zdobyła II miejsce w halowej piłce nożnej, a
dziewczęta I miejsce, tym samym awansując do eliminacji powiatowych. W Mistrzostwach
Powiatu zajęły III miejsce W eliminacjach gminnych halowej piłki nożnej szkół
gimnazjalnych chłopcy uplasowali się na II miejscu, a dziewczęta na III miejscu. Rozegrane
zostały również zawody dla najmłodszych w dwa ognie .I tu zdecydowanie wygrały
dziewczynki, chłopcy natomiast zajęli  piąte miejsce.
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ANDRZEJKOWE SZALEŃSTWA
Andrzejki, które przypadają na koniec
listopada, są specjalną okazją do
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw
przed rozpoczynającym się adwentem. W
naszej  szkole Samorządy Uczniowskie
również zorganizowały dyskoteki
andrzejkowe . Uczestniczyły w nich
wszystkie klasy szkoły podstawowej i
gimnazjum. Nie obyło się bez wróżb ,
przepowiedni i zabaw. Jedną z ciekawszych
konkurencji dla młodszych  było jedzenie
jabłka bez pomocy rąk .  Odbyły się również
wybory najciekawszego kostiumu
andrzejkowego oraz najbardziej
„imprezowej klasy”. Przy wesołych tańcach,
pysznych poczęstunkach klasowych,  miło i
szybko upłynął nam czas.
Przyjemnie było choć na chwilkę stać się



Przyjemnie było choć na chwilkę stać się
wróżką, księżniczką , czy bajkowym misiem
i przenieść się w świat magii, zabawy i
beztroski. Jak  myślicie ,czy wróżby
przygotowane przez Oliwkę i Michalinę 
spełnią się kiedyś? Gdyby tak...Oj, to by
było!
Gimnazjaliści bawili się równie fantastycznie
przy muzyce przygotowanej przez Franka
M. 


