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Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca obchodzony był w naszej szkole pierwszy
dzień wiosny, który jest jednocześnie dla uczniów
szkoły podstawowej Dniem Samorządności. W tym
dniu Pani wicedyrektor uroczyście przekazała
przewodniczącej szkoły symboliczne klucze, co
oznaczało iż uczniom w tym dniu udziela się władzy.
W związku z tym SU przygotował wiele atrakcji. Był
wiosenny pokaz mody, wybory Miss i Mistera wiosny,
konkurs na najładniejszą marzannę i przemarsz
ulicami Pawłowiczek. Uczniowie mieli też możliwość
poprowadzenia lekcji. Gimnazjaliści bawili się na
przerwach prezentując swoje taneczne i malarskie
umiejętności. Każda z klas miała w tym dniu „swój
kolor”. Dzieci przedszkolne przegoniły zimę
tradycyjnie paląc marzannę. W tym dniu było wesoło,
kolorowo i wiosennie, mamy nadzieję, że zima
odejdzie i na dobre zagości już wiosna.
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SZTUKA WSPOMAGA WYCHOWANIE
W czwartek 25 lutego przedszkolu w
Pawłowiczkach gościł Teatr kukiełkowy
„Tomcio” z Nowego Sącza. Przedstawiona
bajka w atrakcyjny dla dzieci sposób
poruszyła kwestie moralne takie jak: prawda,
dobro, sprawiedliwość, przyjaźń.  „Krowa
Kłamczucha” opowiada historię sprytnej, ale
przewrotnej krowy, która dla osiągnięcia
korzyści nie stroniła od  kłamstw i intryg. Nie
liczyła się z prawdą, nie zważała również na
to, że krzywdzi innych.  Dopiero wspólne
działanie pozostałych bohaterów sztuki: lisa,
wilka, jeża, psa i kota doprowadziło do
poznania jej prawdziwego charakteru,
ujawnienia jej występków i ostatecznie do
ukarania. Krowa Kłamczucha zrozumiała, że
zawsze powinno się mówić prawdę.  Po
przeprosinach i obietnicy poprawy
przyjaciele zaniechali kary i zgodzili się na
powrót krowy do domu. W małych widzach
zostało przekonanie, że nawet złe postępki
mogą być wybaczone, jeśli wyrazi się
szczerą skruchę i obieca poprawę. Wszak
każdy zasługuje na drugą szansę.

Teatralia 2016
4 marca szkolna grupa teatralna „
Humoreska” wzięła udział w konkursie 
„Teatralia 2016”, który odbył się w
Zdzieszowicach. Razem z nimi wystąpiło
sześć grup, które zaprezentowały
przedstawienia – od „Antygony” przez
„Małego Księcia” aż po „Weronikę” na
podstawie książki Paula Coelha. Nasi
gimnazjaliści przedstawili autorski spektakl
pt. „Epidemia”. Konkurs okazał się
doskonałą  szkołą kunsztu aktorskiego.

Przedszkolaki  w bibliotece gminnej
2 marca „starszaki” z przedszkola zaproszeni
zostali do Gminnej Biblioteki. Na początku
obejrzeli teatrzyk „Leoś i Marudeli” o
znaczeniu przyjaźni psa i człowieka, a
następnie wykonali prace plastyczne do
obejrzanego teatrzyku. Współpraca
przedszkolaków z biblioteką układa się
bardzo dobrze, więc 9 marca zagościli
znowu w bibliotece. Tym razem obejrzeli
teatrzyk „Kotka Milusia”. Następnie
rozmawiali o zwyczajach wielkanocnych i
wykonali wielkanocną pisankę.
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Klub Wiewiórka powiększył swoje szeregi
11marca najstarsze przedszkolaki
przystąpiły do „Klubu Wiewiórka”. Oglądnęły
przedstawienie o zdrowym trybie życia i
dbaniu o zęby. Musiały wykazać się wiedzą
na powyższe tematy podczas quizu. W
nagrodę otrzymały legitymację członkowską
klubu, dyplom i książeczkę.

„Droga do domu”
W czwartek 25.02.2016r. gościliśmy pana Mariusza Kurca – podróżnika, fotografa i
religioznawcę, który opowiadał uczniom trudną historię swojego życia. Jest dzieckiem
alkoholików, sam żył na granicy, trafił do więzienia. Po tych przejściach zaczął podróżować i
to odmieniło jego losy. Pan Mariusz swoimi słowami i filmami z podróży przekonywał, że
wybór drogi życiowej zależy tylko od człowieka, wystarczy asertywność, chęć zmiany i
świadomość, co jest ważne i dobre.
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8 marca
Chociaż Dzień Kobiet wywodzi się z
Ameryki, to bardzo szybko przyjął się w
Polsce, a także w naszej szkole. Panowie
nie zapomnieli o kobietach zarówno tych
dorosłych jak i tych najmłodszych. Był więc
apel, wiersze, piosenki i kwiaty, czyli to, co
kobiety  lubią najbardziej. Dziękujemy!

„Ciekawa ozdoba wielkanocna”
Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych
Szkolne Koło Regionalne zorganizowało
kilka niespodzianek. Ogłoszony konkurs na
ciekawą ozdobę wielkanocną cieszył się
wielkim zainteresowaniem. Dzieci przyniosły
ponad 50 różnych ozdób. Dyplomy będą
wręczone po apelu świątecznym.
Pierwsze piętro ozdabia też pięknie nakryty
stół wielkanocny – to propozycja Koła
Regionalnego na Wielkanoc.
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Pasowanie na czytelnika biblioteki
szkolnej  ma na celu rozbudzanie
zamiłowania do czytania książek.
  Uczniowie pierwszej klasy zostali
czytelnikami  podczas uroczystego
spotkania  w bibliotece szkolnej . W
przystrojonym  pomieszczeniu w kolorowe
baloniki oraz ilustracje ze znanych bajek 
dzieci  zapoznały się z książeczkami dla nich
przygotowanymi, pomieszczeniem 
wypożyczalni i czytelni, zasadami
wypożyczania i poszanowania książek .
Złożyły uroczyste przyrzeczenie , że będą
czytać z ochotą i szanować wypożyczone
książki.  Pochwaliły się również swoimi
wiadomościami na temat bajek i wierszyków
dla dzieci podczas konkursu . Na pamiątkę
tego wydarzenia zrobiono  wspólne  zdjęcie
oraz  wręczono uczniom DYPLOMY
CZYTELNIKA .
Wszystkie dzieci dumne, z własnoręcznie
wybraną książką zapewniły, że szybko ją
przeczytają i przyjdą wymienić na inną.

W tym roku szkolnym, w ramach działań profilaktycznych w gimnazjum, każda z klas
przygotowuje prezentację dotyczącą różnych zagrożeń, tj. narkomanii, palenia tytoniu,
dopalaczy, alkoholizmu, uzależnienia od Internetu, nadużywania napojów energetycznych i
przemocy.
Wychowawcy otrzymali konkretny temat, a uczniowie pod ich kierownictwem przygotowują
krótkie wystąpienie, które prezentują na comiesięcznym apelu porządkowym.
Mamy nadzieję, że dzięki temu uczniowie dowiadują się o konsekwencjach zagrożeń i w
sposób dojrzały będą podejmować wybory w życiu codziennym.
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,,Chemia na szóstkę’’
Marzec obfituje w sukcesy gimnazjalistów, nie tylko w
kuratoryjnych konkursach przedmiotowych. 10 marca zespół
chemików z klasy 3a, pod kierunkiem pani Ewy
Węgrzynwziął udział w V Międzyszkolnym Konkursie
Chemicznym ,,Chemiczna Głowa’’.  Chemiczne zmagania
miały miejsce w Zespole Szkól nr 3 im. Mikołaja Reja w
Kędzierzynie-Koźlu. Gimnazjum w Pawłowiczkach
reprezentowali Jan Bury, Jakub Kukiełka i Franciszek
Malinka. Dzielnie kibicowały im koleżanki z klasy 3b :
Aleksandra Cisak, Kinga Menzler i Karolina Kędzierska.
Konkurencja była bardzo duża -16 szkół rywalizowało o tytuł
,,Chemicznej Głowy’’. Konkurs składał się z kilku etapów:
quiz, testy indywidualne i część laboratoryjna. .Zapał i
systematyczna praca naszych uczniów właśnie im przyniosły
upragnione I miejsce  .. ,,Tego szczęścia po prostu nie da
się opisać’’ - mówił Franek Malinka.  Z pewnością miłym
dopełnieniem były atrakcyjne i naprawdę cenne nagrody.
Serdecznie gratulujemy uczestnikom konkursu. Szkoły
ponadgimnazjalne przyniosą kolejne, nowe wyzwania ,
dlatego życzymy im wielu sukcesów nie tylko w dziedzinie
chemii.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych
miłości i radosnego wiosennego nastroju oraz wesołego
„Alleluja” wszystkim czytelnikom życzy
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