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   Oto pierwszy numer gazetki w tym roku szkolnym!
     Witajcie! Życzymy przyjemnych chwil z gazetką!

O czym jeszcze
przeczytacie?

.

Dnia 13 października naszą szkołę odwiedził akwizytor firmy
"Absurd & Company" (Jakub Szczeciński) z niepowtarzalną
kolekcją kreacji owianych lekką nutą ludowości, klasyki oraz
nowoczesności - dla współczesnych nauczycieli. Istotę strojów
stanowiły niecodzienne, fantazyjne, ale też funkcjonalne rekwizyty
i dodatki.

Patrz s. 3

    Dzień Edukacji Narodowej
    Wystąpili starsi uczniowie
          i  dzieci z klasy IIIc

Pola Nadziei
Dlaczego sadzimy cebule żonkili?
Żonkil w czasach starożytnych był
symbolem nadziei na nowe życie –
odrodzenie. Teraz jest także symbolem
ruchu hospicyjnego.
Wolontariusz to osoba pracująca
dobrowolnie, bezpłatnie na rzecz innych lub
całego społeczeństwa. Wolontariat
wykracza poza związki rodzinno-
koleżeńsko-przyjacielskie.

.
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                      Najmłodsi uczniowie
Poznajcie kolegów i koleżanki z klas 1a i 1b. Przewagę wśród pierwszoklasistów stanowią dziewczynki. Jest ich
dwadzieścia osiem, a chłopców dziewiętnastu. Najmłodszą uczennicą w szkole jest Lenka z klasy 1a. 

1a
Zofia Bąk, Szymon Bral, 
Zofia Bućko, Sandra Dankiewicz, 
Alicja Dryńkowska,
Dagmara Dymel, Julia Gapińska, 
Aleksandra Giżyńska, 
Patrycja Jasińska, Lena Jaszczak,
Anna Karpińska, 
Jakub Kobuszewski,
Rafał Koczyk, Antoni Kowalski
Zuzanna Krajewska, Olga Leśniak,
Maciej Michałowski, Anna Misiak,
Damian Napiórkowski, 
Mateusz Nowak,
Mateusz Stanczewski,
Piotr Szczechowicz, Marika Wójcik

wychowawca klasy:
Bożena Bońkowska

1b

Oliwia Baluck, Zuzanna Bilecka,
Oliwia Charzyńska, Igor Duch, Filip
Gientek, Paulina Henik, Karolina
Jędrak, Adam Kłodawski, Wiktoria
Kraśniewska, 
Amelia Lewandowska,
Paweł Lewandowski, 
Dawid Machczyński, 
Kacper Skrzyński,
Antoni Sławiński, 
Natalia Stankowska, 
Amelia Stańczak, 
Grzegorz Sweklej,
Natalia Szalonkiewicz, 
Amelia Szewczak, Oliwia Szulc,
Kacper Szwech, 
Maksymilian Śladowski, 
Natalia Śmiałek, Kinga Tomczak

wychowawca klasy:
Mariola Klein

.

.

.

.
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       AKTUALNOŚCI

    Dzień Edukacji Narodowej

W części artystycznej akademii szkolnej roli modelek i
modeli wystąpiły uczennice i uczniowie z kl. IIIc oraz
klas V, VI i VII. 

Pokaz rozpoczęła Ola Chojnicka delikatnym i
aksamitnym słowem wstępnym. Na wybiegu pojawili
się: Kuba Konefał i Mikołaj Maliszewski - niesforne
"mole książkowe", które rozrabiały na scenie, ale też
dzielnie wspierały nie tylko bibliotekarkę; opanowana i
zdyscyplinowana Madzia Szczecińska w roli
wicedyrektora, z podręczną torbą i dywanikiem, który
w każdej chwili mógł służyć uczniom i nauczycielom. 

Unikalne kreacje sprzedano w cenie promocyjnej za
kilkadziesiąt pedagogicznych uśmiechów. 

              Październik
Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Z tej okazji realizowany był projekt
czytelniczy "Czytanie jest super".
W ramach projektu biblioteka dla kl.
I-III proponowała:

1. Spotkanie z bajką dla kl. I - raz w
tygodniu. Głośne czytanie bajek,
wykonanie ilustracji do
przeczytanej bajki.

2. Konkurs plastyczny dla kl. II-IV "
Czy znasz wiersze J. Brzechwy?"-
wykonanie ilustracji do ulubionego
wiersza.

.

.
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          Poetą być
  to sposób na jesienną pluchę

Bardzo lubię ciszę,
wtedy sobie piszę
wiersze do mojej mamy,
którą z bratem bardzo kochamy.
Mama również ciszę lubi,
bo w hałasie myśli gubi.
                                          Basia Kosieradzka, 2a

W nocy cisza trwa
w moim pokoju
w moich uszach gra.
Ta moja piękna cisza,
aż do rana trwa.
                                          Zuzanna Korytkowska, 2a
Cisza kochana
Cisza to jest taka pani,
która bardzo lubi być z nami.
Kiedy śpimy i się uczymy,
czytamy, albo odpoczywamy.
                                           Ida Bernacka, 2a

Cisza jest potrzebna do skupienia,
nie wymaga dużego pomieszczenia.
Lubię ciszę, wokół wszystko słyszę,
nawet malutką myszę.
                                       Krzyś Witkowski, 2a

Cisza
Ciszy na przerwie nigdy nie ma.
na lekcjach prawie zawsze jest.
A jak nie, to się pani gniewa.
                                         Mikołaj Kowalczyk, 2a

Prośba do ciszy
Droga ciszo, zostań z nami.
i nie odchodź z dzwonkami.
Przegoń, proszę te hałasy
i zamieszkaj w naszej klasie.
Niech tu cisza pozostanie,
Bo inaczej ktoś złą ocenę dostanie.
                                   Marcelina Kapuścińska, 2a

.

.

       Pola Nadziei
zakwitły w naszej szkole w dniu 25 października.
Dzieci przyniosły i posadziły setki cebulek żonkili.
Wcześniej spotkały się z panią Małgorztą Przemyłską
z Caritas Diecezji Płockiej. 
Celem tej ogólnopolskiej akcji jest nie tylko zbiórka na
rzecz podopiecznych hospicjów, ale także zwrócenie
uwagi na samą ideę opieki hospicyjnej. Żonkile, to
kwiaty będące symbolem ruchu hospicyjnego.

.

.
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                    Wybory do Samorządu Szkolnego

Nowy rok szkolny przyniósł pewne zmiany. W naszej szkole pojawiła się klasa siódma. Za nami już wybory
do samorządu szkolnego. Każda klasa wytypowała swoich kandydatów. Były to osoby wyróżniające się
zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą i nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli. Przed wyborami
kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze na plakatach. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
odbyły się 2 października.

- Oliwia Zmudczyńska - przewodnicząca        - Julia Lewandowska                     - Dawid Maćkiewicz
- Anastazja Mordzińska                                   - Fabian Makowski                        - Antoni Kosieradzki
- Oliwia Maciejewska                                       - Zuzia Pracz                                 - Jakub Balski
- Lena Denst                                                    - Wiktoria Czajkowska                   - Jakub Balski
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             Sprzątanie Świata 2017

Z okazji Sprzątania Świata, po raz drugi w naszej szkole, odbyła się giełda rzeczy
używanych. W  tym roku pod hasłem "Nie ma śmieci są surowce! Szukasz
oszczędności? Daj drugie życie przedmiotom!" Wielu z nas przyniosło do szkoły
rzeczy, które trudno wyrzucić do śmieci, ponieważ wiążą się z nimi wspomnienia i
emocje. Trudno tak po prostu wyrzucić je na śmietnik. Zamiast tego wolimy "dawać im
drugie życie".
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18 września uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w spotkaniu organizowanym
w ramach akcji "Surfuj bezpiecznie".
Celem było poznanie głównych zagrożeń
wynikających z korzystania z Internetu i
umiejętność ich identyfikowania.

Dzięki akcji poznaliśmy sposoby
reagowania na zagrożenia. Wszystko po
to, by wyeliminować ich negatywne
skutki.

23 września nasi rodzice i nauczyciele
wzięli udział w warsztatach, dzięki którym
dowiedzieli się, jak chronić
nas przed hejtingiem, kradzieżą danych,
utratą wizerunku, a także
niebezpiecznymi treściami.
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30 września i 21 października wzięliśmy udział w grach miejskich, w trakcie których
rozwiązywaliśmy zadania związane z bezpiecznym poruszaniem się po Internecie.
Dzięki udziałowi w kampanii poszerzyliśmy naszą wiedzę na ten temat.

28 września uczniowie klasy VIs złożyli kwiaty i zapalili znicze na
grobie naszego patrona Druha Wacława Milke.

               
       PAMIĘTAMY O PATRONIE NASZEJ SZKOŁY
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