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W tym numerze :
-Kiermasz
świąteczny,
-Przedszkolaki z
górnikiem i w teatrze,
-"Ze śląskiem na Ty",
-,,Góra Grosza''.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w rodzinnym gronie, wypełnionych
zapachem świątecznych wypieków, nutą wspólnie
śpiewanej kolędy, ciepłem kochających serc,
bliskością, pokojem i radością oraz pomyślności
w nadchodzącym roku 2016 wszystkim
czytelnikom życzy
                                                      
                                                                     Redakcja
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Dzień Pluszowego Misia
25 listopada najstarsze przedszkolaki były
w Gminnej Bibliotece Publicznej na
zajęciach z okazji Dnia Pluszowego Misia.
Wysłuchały opowiadania o „Dziewczynce i
niedźwiedziu'' oraz bawiły się z pluszowymi
misiami przy piosenkach o misiach.

Spotkanie z górnikiem
1 grudnia najmłodszych z naszego zespołu
odwiedził górnik Joachim Walach . Dzieci
po raz pierwszy miały możliwość spotkania
się z przedstawicielem tego zawodu  i
poznania  pracy w kopalni.

Przedszkolaki w teatrze
4 grudnia odbył się wyjazd przedszkolaków
na spektakl teatralny pt. „Brzechwolandia”
do DK w Głubczycach. Dzieci poznały
twórczość Jana Brzechwy. Wesołe wiersze
przedstawili im aktorzy z Teatru
Narodowego we Wrocławiu.
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„Ze Śląskiem na ty”
Dziesięcioro uczestników, członków
Szkolnego Koła Regionalnego ponownie
wzięło udział w konkursie pod patronatem
Uniwersytetu Opolskiego.Jury  wyłoniło
laureatów XXII Regionalnego Konkursu
Literackiego
„Ze Śląskiem na ty” .Jesteśmy dumni, że
tegoroczną laureatką konkursu została
Monika Koszela z klasy szóstej za pracę
pt. „Bajerancky godanie na śląskim
weselu”. Wszystkim uczestnikom  konkursu
dziękujemy za zaangażowanie, a Monice
serdecznie gratulujemy!

LUBIĘ POEZJĘ 
W czwartek 26 listopada 2015r. miłośnicy
poezji wzięli udział w II Szkolnym Konkursie
Recytatorskim zorganizowanym wspólnie z
Gminną Biblioteką w Pawłowiczkach. Był on
adresowany do uczniów klas starszych
szkoły podstawowej. Recytatorzy
deklamowali wiersze ulubionych poetów,
doskonalili umiejętności  i walczyli z tremą.
Jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce: Jowita Gajdzica, Izabela Cyranek
II miejsce: Wiktoria Obielak, Maciej
Drzazga, Michalina Zatorska, Oliwia Moryl
III miejsce: Wiktoria Drozdowska, Agata
Wychowaniec, Magdalena Król, Michelle
Katte
Wszyscy wyróżnieni otrzymali piękne
dyplomy i nagrody książkowe ufundowane
przez Gminną Bibliotekę, które wręczyła
pani dyrektor.
Ponadto nagrodę publiczności - maskotkę
otrzymała Jowita Gajdzica.
Wszystkim recytatorom gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
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ZBIÓRKA KASZTANÓW I ŻOŁĘDZI
Klub Młodego Ekologa, jak co roku
zmobilizował uczniów szkoły podstawowej
do zbiórki kasztanów i żołędzi. W ten
sposób dzieci przyłączyły się do akcji
dokarmiania zwierząt leśnych w okresie
zimowym. Owoce drzew leśnych zostały
przekazane do Nadleśnictwa w Lisięcicach.

„SZKOLNE MIKOŁAJKI”
Tradycyjny orszak św. Mikołaja znów
zawitał do naszej szkoły. Odwiedził przede
wszystkim najmłodszych w przedszkolu
sprawiając im wiele radości. Udał się także
do klas, gdzie niektórzy otrzymali prezenty,
a inni „dostali rózgą”. Odbyło się również
krótkie przedstawienie mikołajkowe,
przygotowane przez Samorząd Uczniowski 
gimnazjum dla klas I-VI. W tym dniu
mundurek został zastąpiony ubiorem  z
elementami czerwieni, i wszyscy uczniowie
bawili się doskonale.
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Wyjazd na basen
Uczniowie klas 2 -6 szkoły podstawowej odebrali nietypową nagrodę za zajęcie I miejsca w ubiegłorocznym
konkursie „Segreguj pl.”Był to wyjazd na pływalnię do Raciborza. Tam czekały na nich wszelkie atrakcje od
jacuzzi, wirów i zjeżdżalni, po boiska wodne i rugby. Zabawa była więc wyśmienita, oczywiście przy zachowaniu
wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wszyscy „dobrze wymoczeni” wrócili do szkoły. Warto było!

Dzień Biblioteki Szkolnej
Biblioteka szkolna obchodziła swoje święto w związku
z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek
Szkolnych.Do konkursów wiedzy o książkach, quizie o
autorach i  bohaterach książkowych  oraz  do
konkursu plastycznego pt.,,Moje podróże z książką ”
zgłosiło się  26 uczniów.  Na wszystkich przerwach
międzylekcyjnych gromadzili się  w naszej bibliotece i
z wielkim przejęciem  starali się jak najlepiej 
odpowiadać na pytania , aby zdobyć tytuł „ Miłośnika
książek”. Wszyscy uczestnicy za zaangażowanie
otrzymali dyplomy , a zwycięzcy- drobne upominki .Te
dzieci wiedzą, że czytanie książek przynosi wiele
korzyści : nie tylko dostarcza wiedzy, ale również
może być świetną rozrywką i lekiem na zły humor.

 „Spędź przerwę z Mikołajkiem w
bibliotece szkolnej”- taką propozycję
otrzymali uczniowie z okazji Mikołajek.
Z zaproszenia skorzystało 18 uczniów .
Odbył się konkurs pięknego czytania
przygód Mikołajka,
quiz wiadomości  o św. Mikołaju oraz
konkurs plastyczny.
Wyłoniono zwycięzców  , którzy otrzymali
nagrody .Główną nagrodą była czapka
Mikołaja .
Natomiast wszyscy uczestnicy spotkania
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
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Góra Grosza 2015
Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji charytatywnej „GÓRA GROSZA”,
organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebraliśmy 400.09 zł , które zostaną
przekazane dla najbardziej potrzebujących dzieci ,nie wychowujących się w swojej rodzinie.
Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.
Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w tę akcję.

Z Mikołajkowa wizytą w Domu Dziecka
8 grudnia bieżącego roku wybrani uczniowie naszej szkoły wraz z uczniami szkoły
podstawowej w Ostrożnicy odwiedzili Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim.
Po dotarciu na miejsce i wniesieniu ogromnych paczek, wszyscy zostali zaproszeni do
przytulnej świetlicy, aby zapoznać się z podopiecznymi- zarówno tymi najmłodszymi jak i
najstarszymi. Mieszkańcy Domu Dziecka oprowadzili uczniów po ich pokojach, opowiadając
z uśmiechem na twarzy o swojej szkole i kolegach. Gdy nadszedł czas na powrót, wszyscy
z niechęcią opuścili swoich nowych przyjaciół. Żaden uczeń nie żałował, że zdecydował się
ich odwiedzić.
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Kiermasz Bożonarodzeniowy
Rada Rodziców, nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły, jak co roku zaangażowali się
w organizację kiermaszu świątecznego,
który odbył się 13 grudnia. Dla
odwiedzających przygotowano mnóstwo
atrakcji. Były więc stoiska ze świątecznymi
stroikami i tradycyjnymi słodkościami, były
występy artystyczne dzieci, a także kawa i
ciastko. Uczniowie „ wytańczyli i wyśpiewali”
atmosferę zbliżających się świąt. Wszyscy
uczestnicy kiermaszu mogli w naprawdę
radosnym nastroju wrócić do domu.
Dziękujemy!
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„ Nie jest ważne to, co się ma , ale to czym
się dzieli z innymi …”
                                          Jan Paweł II
  Jednym z zadań Polskiego Czerwonego
Krzyża jest pomaganie potrzebującym ,
uwrażliwianie na krzywdę ludzką ioraz
niesienie bezinteresownej pomocy.
Nasze Szkolne Koło PCK dostrzega
potrzeby najbliższych osób – koleżanek i
kolegów ze szkolnej ławki . Uczniowie-
członkowie koła  wiedzą ,że są obok nas
dzieci, które nie dostaną paczek pełnych
słodyczy i wymarzonych zabawek. Dlatego,
aby sprawić Im radość – dzielą się tym
,czym mogą. A serca mają otwarte … Z
podarowanych  słodyczy, zabawek,
książeczek, artykułów higienicznych zrobili
12 wspaniałych paczek- podarunków
świątecznych , które wręczą kolegom.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom .
Dobrze, że możemy na Was liczyć !
Szkolne Koło PCK życzy wszystkim
dzieciom dużo radości z okazji Świąt
Bożego Narodzenia.


