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Z ŻYCIA SZKOŁY
POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ…

Początek roku szkolnego, to zarówno dla uczniów, jak i ich
opiekunów oraz wychowawców,  bardzo ważny moment w
życiu. Aby ten czas kojarzył się z pozytywnymi
wspomnieniami, w naszej szkole zorganizowane zostały
wycieczki integracyjne.
Uczniowie z klasy 1 a i 1 b, wraz z rodzicami i wychowawcami,
spotkali się na wspólnym biesiadowaniu na terenie obiektu
Borowianka. Na miejscu czekało na dzieci wiele atrakcji, m.in.:
przeciąganie liny, jazda na kucykach, no i oczywiście grillowane
kiełbaski.
Uczniowie z klas 4 a i 4 b oraz 6 i 7 wzięli udział w  wycieczce
integracyjnej do Przygodziczek. Największą atrakcją dla dzieci
okazał się przejazd bryczką. Uczniowie mieli także okazję poznać
kilka ciekawostek na temat ziemniaków, ich historii, czy upiec
samodzielnie kiełbaski przy ognisku.

Bawimy się

W środku

świetnie!

lasu!
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WŁĄCZAMY SIĘ W AKCJĘ SPRZĄTANIE ŚWIATA

Jak zawsze we wrześniu wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskiej akcji.
Celem tegorocznej było wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów, propagowanie ekologicznych zachowań,
budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, odpowiedzialności za środowisko oraz racjonalne
gospodarowanie odpadami. Pamiętajcie, żeby dbać o naszą planetę!

KOLEJNE SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU:
„CIEKAWI LUDZIE, CIEKAWE ZAWODY”

We wrześniu gościliśmy w naszej szkole karatekę,
wychowawcę i trenera - Piotra Kuźmę.Uczniowie
klas 6 i 7 wzięli udział w spotkaniu z wielokrotnym
medalistą mistrzostw Polski, brązowym medalistą
mistrzostw świata, trenerem kadry Polski w karate,
trenerem klubu „Karate Kuźma Team”,
najpopularniejszym sportowcem południowej
Wielkopolski 2014 – PIOTREM KUŹMĄ. Pamiętajcie,
że dzięki karate można wyrobić w sobie szybkość,
refleks, umiejętności techniczne i siłę fizyczną. Ta
sztuka walki uczy także pokory, o czym mogli się
przekonać nasi uczniowie.

DZIEŃ CHŁOPAKA NA WESOŁO
Serdeczne życzenia dla wszystkich CHŁOPAKÓW!
Pod koniec września dziewczęta z SU wraz z
opiekunem zaprezentowały apel z okazji Dnia Chłopca.
Oprócz życzeń, piosenek i tanecznych popisów,
chłopaków czekało nie lada zadanie. Wybrani
wcześniej uczniowie musieli zmierzyć się z trudnym
zadaniem – zaprezentować znajomość utworów
literackich i stanąć do walki o tytuł „Mola
książkowego”. 

Dzień chłopaka
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SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ
28 września rozpoczęliśmy w naszej szkole cykl
spotkań w ramach Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
Czytania.
Celem akcji jest promocja książek i głośnego czytania.
Uczniowie z klasy 6 i 7 mieli możliwość posłuchać
twórczości ks. Adama Karskiego – teologa, miłośnika
kultury, poezji, teatru i sportu. Na spotkaniu z uczniami
z klas 4 - 5 gościła pani Donata Dominik – Sawicka,
poetka, scenarzystka, autorka książek dla dzieci i
dorosłych.

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW
5 października 30 pierwszoklasistów złożyło uroczyste ślubowanie i oficjalnie stało się częścią
społeczności szkolnej. Po uroczystej ceremonii uczniowie tradycyjnie wsadzili drzewka na boisku szkolnym.

1 1

BICIE REKORDU W RESUSCYTACJI
16 października, w Światowym Dniu Resuscytacji,
uczniowie naszej szkoły brali udział w biciu
rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo – oddechowej przez jak największą
liczbę osób. W tegorocznej akcji wzięli udział rodzice,
uczniowie, nauczyciele, przedstawiciele OSP, WOPR,
Policji z Ostrowa Wielkopolskiego. Akcję po raz
czwarty zorganizowała Fundacja WOŚP.
Resuscytację na 11 fantomach przez 30 minut
wykonywało 188 osób. Pobiliśmy nasz rekord z
zeszłego roku! Gratulujemy! Ratujemy

B A

życie!
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DZIĘKUJEMY Z CAŁEGO SERCA
15 października odbyła się uroczysta akademia z
okazji DEN, podczas której uczniowie zaprosili
dyrekcję szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi i
administracji do wysłuchania koncertu życzeń.

PROGRAMUJEMY OD MAŁEGO
Od 15 do 19 października uczniowie klasy 1a wzięli
udział w międzynarodowym projekcie
programowania.
Podczas ciekawych zajęć uczniowie poznali
multimedialne narzędzie – generator kodów. Na
uczniów czekały także liczne zadania, np. kodowanie
offlinowe – na macie i programowanie robotów –
ozobot. Na zakończenie wykonali taniec robota w
układzie choreograficznym do muzyki „Oda do
kodowania”.

„CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE”
25 października uczniowie, nauczyciele, rodzice i
zaproszeni goście, mieli okazję obejrzeć
inscenizację utworu Adama Mickiewicza pt.
,,Dziady część II”.
Młodzi aktorzy z klasy 7 przybliżyli zgromadzonym to
nietypowe dzieło, w którym odbywa się obrzęd
pomagania zmarłym. Niesamowita gra aktorska i
wspaniałe kostiumy doskonale oddawały charakter
grozy i tajemniczości.

O DWÓCH ŚWIATACH SZAFĄ ODDZIELONYCH
Lekcje nie muszą być nudne, przekonali się o tym
uczniowie klasy 5 a  i 5 b. Na lekcjach języka
polskiego odbywali oni wycieczkę po baśniowym
świecie Narni. Tworzyli makiety fantastycznej krainy,
w ciekawy sposób ukazując świat przedstawiony w
lekturze.

Wszystkiego

Nasze

Nasza

najlepszego!

kodowanie!

Narnia
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