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WYBORY SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

25.09.2018 odbyły się wybory do samorządu
uczniowskiego. Na parterze przeprowadzono
głosowanie. Uczniowie otrzymali kartki z nazwiskami
kandydatów. Kartki były wrzucane do urny i po
odejściu jednej klasy przychodziła kolejna. Dwa
tygodnie przed głosowaniem kandydaci mogli
rozwieszać plakaty wyborcze.

przewodnicząca SU-Ola Żyłajtys

pozostali członkowie SU-
Gabrysia Wilczyńska (zastępca)
Sara Górska, Nikola Gancarz (sekretarze)
Karolina Palica (skarbnik)
Natalia Blok, Roksana Szot, Tosia Skalny, Nicola
Piebiak, Mateusz Skrzyszowski, Hania Marchewska,
Adrian Słocki 

Mikołaj Piątek i Paweł Aman
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        ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

   3 września 2018r. we wszystkich szkołach w Polsce
zabrzmiał pierwszy dzwonek. Pani dyrektor powitała
wszystkich uczniów. Po uroczystym apelu
nauczyciele wrócili do klas ze swoimi uczniami i
powitali ich. Uczniowie z nową energią i myślą o
dobrych ocenach rozpoczęli swoją naukę.

Julia Wasąg
Marysia Gorzkowska
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                             WIZYTA BISKUPA

     6.09.2018r Szkołę Podstawową w Marcinkowicach
wizytował biskup. Dostojnego gościa powitali: Pani
dyrektor wraz z Panią wicedyrektor, zespół Marcinki
oraz przedstawiciele grona pedagogicznego i
samorządu uczniowskiego. Biskup obejrzał szkołę
oraz odbył rozmowy z jej pracownikami i uczniami.

Emilia Kurek 
Jagoda Stańko
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            DZIEŃ  EDUKACJI NARODOWEJ 

12 października w naszej szkole odbył się apel z okazji
Dnia Nauczyciela. Wystawiono na nim przedstawienie,
a nauczycielom wręczono upominki. Oprócz tego Pani
dyrektor wraz z Panią wicedyrektor składały
podziękowania poszczególnym pracownikom szkoły.
Na końcu chór zaśpiewał piosenkę, po czym
nauczyciele wraz z uczniami rozeszli się do klas.

                                                             
Jagoda Stańko
Emilka Kurek
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1 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Chłopaka. W tym dniu dziewczyny wręczały im
prezenty. Po szkole chodziły jednorożce i zające
rozdające chłopcom słodkości. Odbył się także
konkurs na dżentelmena, którego wybrano w każdej
klasie.

Julia Wasąg

                     
                     
                      DZIEŃ CHŁOPAKA



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 10 11/2018 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOŁA DOOKOŁA

              WSPARCIE DLA IZY KAWAŁKO

Z okazji Dnia Nauczyciela Wolontariat Szkolny
zorganizował kwestę dla ciężko chorej Izy Kawałko.
Uczniowie chętnie przyłączyli się do akcji i w zamian
za kwiatka dla nauczyciela wrzucali do puszki
pieniążki. 
W tym tygodniu trwa kiermasz ciast pod hasłem
“Słodki tydzień dla Izy” zorganizowany przez
Wolontariat, nauczycieli, uczniów i rodziców. Dochód
przeznaczamy dla Fundacji Na Ratunek Dzieciom z
Chorobą Nowotworową, której podopieczną jest pani
Iza. 
D.T
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             OTWARCIE ZIELONEJ KLASY

21 września miało miejsce otwarcie Zielonej Klasy.
Przewodniczący wszystkich klas podpisali wspólnie
ułożony regulamin korzystania z niej, a zaproszeni
goście wraz z dyrekcją szkoły i Samorządem
Uczniowskim dokonali symbolicznego przecięcia
wstęgi. Wstęgę przecinali: prezes Stowarzyszenia
Uśmiech za Uśmiech – Monika Żurańska – Skalny,
dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty – Stanisław
Górka, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Marcinkowicach – Jadwiga Falkowska oraz
przewodnicząca i zastępca Samorządu
Uczniowskiego Nikola Gancarz i Piotr Jopek. Ksiądz
proboszcz Tomasz Zając oraz ksiądz Paweł Brożyna
poświęcili Zieloną Klasę, aby nauka w niej była owocna
i przyjemna. Jesteśmy pewni, że tak właśnie
będzie. Wszyscy, którzy przyczynili się do powstania
Zielonej Klasy w dowód wdzięczności otrzymali od
uczniów wyjątkowe statuetki „Szkolnego Orderu
Uśmiechu”.
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         W naszej szkole 28-30 września odbyły się
zajęcia w ramach akcji ,,Multi Sport''. Uczniowie naszej
szkoły bawili się z instruktorami na hali gimnastycznej.
Ćwiczyli tam umiejętności : rozciąganie, podciąganie,
utrzymanie równowagi oraz bieganie.
        W naszej szkole 28 września odbyła się także
aktywna przerwa, na której uczniowie tańczyli w rytm
piosenek "Makarena", "Chocolate" oraz "Głowa,
ramiona..."

Emilka Kurek,
Jagoda Stańko

                                                                       
                               ,,Nasza Aktywna Szkoła'' 
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Gang Słodziaków w klasach młodszych

TYSIĄC POWODÓW, BY CZYTAĆ

W okresie od 1.10.2018 do 21.10.2018r. nasza szkoła
brała udział w ogólnopolskim konkursie
organizowanym przez Empik pn. „Tysiąc powodów by
czytać”. Walczyliśmy w tym konkursie o kwotę 25 tyś.
zł na zakup 1.000 książek do biblioteki
szkolnej.Poprosiliśmy  wszystkich o dokończenie
zdania „Czytam bo …”. Pokazując czym dla innych
jest czytanie, chcieliśmy przekonać niechętnych, że
warto jednak sięgać po książkę, bo książka to
przyjaciel! Niestety, w tym roku nie udało nam się
wygrać, ale mam nadzieję, że za rok osiągniemy
zamierzony cel. W naszą akcję zaangażowało się
bardzo dużo osób. Tym wszystkim osobom, w imieniu
własnym i całej społeczności szkolnej bardzo dziękuję.
DZIĘKUJEMY ZA KAŻDY ODDANY GŁOS!

Małgorzata Marmulewicz

Od połowy września do połowy października uczniowie
klas I-III uczestniczyli w akcji „Szkolne przygody
Gangu Słodziaków”,  której celem było zachęcenie
dzieci do systematycznego czytania.  
W poniedziałek 22 października wszyscy uczniowie
zebrali się w hali sportowej, żeby pochwalić się swoimi
pracami, wspólnie poczytać i pożegnać się ze
Słodziakami. Gośćmi podczas Dnia Głośnego
Czytania były dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz
pani dyrektor Jadwiga Falkowska i pani wicedyrektor
Elżbieta Haczkowski, które przeczytały zebranym
kilka wierszy o zwierzętach. Na koniec wręczyły
dzieciom słodkie upominki od Słodziaków, aby
czytanie kojarzyło im się z przyjemnością i słodyczą.

M.M.
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"FUNDACJA MEDYCZNY" DLA DZIECI

Panie Ania i Iwona, które są fizjoterapeutkami,
poprowadziły dla uczniów naszej szkoły zajęcia,
podczas których dzieci mogły się przekonać na
własnej skórze, że osoby niepełnosprawne często
muszą wykazywać się większą sprawnością niż
osoby w pełni sprawne. Zajęcia odbyły się prawie we
wszystkich klasach, a tam gdzie z braku czasu do
spotkania nie doszło, na pewno uda się to nadrobić
wiosną, gdyż panie Iwona i Ania odwiedzą nas w tym
czasie ponownie. Wszyscy, którzy wzięli udział w
spotkaniu , wyszli zadowoleni i z nowym spojrzeniem
na życie osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Dzięki Fundacji “Medyczny dla Dzieci” zrealizowaliśmy
pierwszą część projektu “Niepełnosprawni”.  Bardziej
sprawni!”, który stanowi element programu
profilaktyczno- wychowawczego naszej szkoły.

A.S.
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Dbają o swoją karierę i szczęście

Pasowanie pierwszoklasistów

15 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w
Marcinkowicach odbyła się uroczystość Pasowania na
Ucznia. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla
uczniów, ale również dla ich rodziców oraz
wychowawców. W tym roku uroczystość przygotowały
Panie: Anita Gulbińska i Katarzyna Borodzenia. Zanim
pierwszoklasiści oficjalnie zostali przyjęci do grona
społeczności uczniowskiej stanęli przed nie lada
wyzwaniem – testem przygotowanym przez dobre i złe
Czarownice. Oczywiście wykazali się ogromną wiedzą
i zdali go celująco. Następnie odbyło się uroczyste
ślubowanie na sztandar szkoły, które dostarczyło wielu
emocji bohaterom i ich bliskim. 
Pani Dyrektor Jadwiga Falkowska ogromnym
ołówkiem pasowała każdego pierwszaka na ucznia
Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach.
Wszystkim Pierwszakom, życzymy samych
pogodnych dni w szkole i wielu, wielu sukcesów.
K.B.

Konkurs zorganizowały w ramach Tygodnia Kariery
Zawodowej panie Ewelina Golec i Agnieszka
Skorupińska. Wszystkie prace, które złożono u pań
były prześliczne i bardzo pracochłonne, ale cztery z
nich szczególnie zachwyciły komisję konkursową.
Były to prace Sary Ludki, Mai Kosidło, Sambora Roika
i Hanny Kopplin. 
Uczniowie ci zakwalifikowali się do etapu powiatowego,
który odbył się 17.10.w Poradni Psychologiczno
Pedagogicznej w Oławie. Podczas tego etapu ważne
było również odpowiednie zaprezentowanie siebie i
swojej pracy i to szczególnie Mai, która zajęła III
miejsce , a Maja i Sambor otrzymali wyróżnienie. 
Gratulujemy i życzymy powodzenia w budowaniu
własnej kariery!
A.S.


