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           AWANS DO FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH

CZAS KONKURSÓW
Styczeń to czas bardzo wytężonej pracy dla naszych najlepszych uczniów. Zarówno w
szkole podstawowej jak i w gimnazjum odbyły się konkursy na szczeblu gminnym.
Rekordziści brali udział nawet w 6-8 konkursach! Gratulujemy wszystkim koleżankom i
kolegom wytrwałości i wiedzy, a szczególnie tym, którzy zakwalifikowali się do
najwyższego wojewódzkiego etapu. Są to:
Jakub Kukiełka – j. angielski, geografia ;
Daniela Fojtzik – j. niemiecki ;
Jan Bury – chemia, fizyka ;
Franek Malinka – fizyka.



www.nto.plNto | Numer 54 02/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNowinki Szkolnej Rodzinki

Bohaterowie bajek też obchodzą
urodziny
18 stycznia obchodziliśmy Dzień Kubusia
Puchatka. W bibliotece szkolnej
zamienionej w Zaczarowany Las  pojawił
się „najmilszy miś na świecie”.
Z okazji jego urodzin odbywały się
konkursy znajomości przygód Kubusia  i
jego przyjaciół. Zwycięzcy otrzymali
dyplomy oraz nagrody w postaci
długopisów z latarką. 

SPOTKANIE ZE STRÓŻAMI PRAWA
Tradycyjnie przed feriami odbyło się spotkanie ze stróżami prawa. Mówili nam o tym, jak
bezpiecznie spędzić ferie i zachować się w niebezpiecznych sytuacjach. Wymienili
konsekwencje nierozsądnych pomysłów, które czasem wpadają nam do głowy. Wszystkich
przestróg wysłuchaliśmy z wielką uwagą.
Równocześnie mieliśmy okazję spotkać się z uczniami klasy policyjnej. Przedstawili
prezentację o swojej szkole i zachęcili nas do nauki w takiej klasie. Może skorzystamy z
tej oferty.
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24 FINAŁ WOŚP
W tym roku znów
zagraliśmy i udało się!
Zebraliśmy 15135,22 zł.
Ten niezwykły dzień
zakończył się dyskoteką i
tradycyjnym „światełkiem
do nieba”, tym razem w
postaci fajerwerków.
Dziękujemy wszystkim i
zapraszamy w przyszłym
roku.

Koncertowy zawrót głowy
Na koncercie, który odbył się w naszej
szkole, podziwialiśmy Karpackie Trio, które
zagrało na altówce węgierskiej, skrzypcach i
kontrabasie. Muzycy zaśpiewali regionalne
góralskie, rosyjskie i ukraińskie piosenki.
Poznaliśmy nazwy strojów ludowych w
gwarze góralskiej. Prowadzący koncert
zadawał uczniom różne pytania, a za
prawidłowo udzieloną odpowiedź dostawało
się nagrody. Lubimy takie spotkania z
muzyką.
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„Jak karnawał to karnawał!”
Uczniowie szkoły podstawowej i przedszkolaki, jak co roku bawili się na swoich balach
karnawałowych.
Nie sposób wymienić wszystkich barwnych postaci, w które wcielili się uczestnicy bali.
Pojawiły się oczywiście księżniczki, wróżki, baletnice, diablice, piraci, klauni, policjanci i
wampiry. Nie zabrakło też innych postaci z książek i kreskówek.
Gratulujemy rodzicom i dzieciom inwencji twórczej w doborze strojów.

i
XII HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
W ostatni dzień przed feriami zimowymi odbył się w
naszej szkole XII halowy turniej piłki nożnej szkół
podstawowych o puchar komendanta powiatowego
policji w K-Koźlu i wójta Gminy Pawłowiczki.
W turnieju uczestniczyły drużyny ze wszystkich szkół
Gminy Pawłowiczki oraz z zaprzyjaźnionej Gminy
Polska Cerekiew.
Podczas rozgrywek wyłoniono 3 najlepsze drużyny:
I miejsce - Gościęcin
II miejsce - Jakubowcie
III miejsce - Pawłowiczki
Nagrodzono również najlepszego zawodnika turnieju,
którym został Arkadiusz Rogulski z Gościęcina.
Najlepszym bramkarzem okazał się Florian
Schramowski z Maciowakrza .
Podczas turnieju panowała radosna atmosfera.
Uczniowie gorąco dopingowali swoje drużyny. 
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Konkurs wiedzy o uzależnieniach i zdrowym
trybie życia
8 XII odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu
wiedzy o zdrowym trybie życia i uzależnieniach. W
konkursie brali udział uczniowie klasy VI SP i klasy I-III
gimnazjum.
Za największą ilość punktów nagrodzono w sumie 19
uczniów. Nagrody zostały ufundowane przez Gminną
Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pawłowiczkach.
Uczniowie nagrodzeni za zdobycie największej liczby
punktów w poszczególnych klasach to:
Wiktoria Drozdowska
Robert Zwoliński
Ola Pachacz
Kuba Zaczyk
Andrea Schramowski
Dawid Piegza
Dorota Cieśla
Daniela Fojtzik
Klasa IIA uzyskała najwyższą średnią punktów.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babcia i Dziadek to osoby bardzo ważne i
kochane- dlatego też przedszkolaki poprzez
wiersze, tańce i piosenki chciały
podziękować swoim dziadkom za miłość,
troskę i cierpliwość. Uroczystość, która
odbyła się 21. Stycznia 2016r., wycisnęła
niejedną łzę wzruszenia.
Równie wzruszająco było na spotkaniu z
Babciami i Dziadkami w szkole
podstawowej.


