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Szlachetna Paczka
W naszej szkole potrwa od 25 listopada
do 4 grudnia (oznakowane pudło przy
biurku woźnej). Co można przynosić: -
żywność trwała (ryż, kasza, warzywa w
puszkach, herbata, itp.),
- środki czystości (proszek do prania -
uczulenie na proszek Wizir, płyn do
płukania itp.), 
- środki myjące (mydło/żel myjący,
szampon, kosmetyki itp.), 
- karma dla psa

 Karolina Krawieczek

Pani Barbara 55 lat
Córka Aleksandra 17 lat

Historia Rodziny
Pani Barbara jest samotną mamą trójki dorosłych już dzisiaj
dzieci. Z panią Barbarą aktualnie mieszka tylko najmłodsza z
rodzeństwa - Aleksandra i ich ukochany czworonożny pupil -
suczka Tosia. Jej życie zmieniło się, odkąd 11 lat temu odszedł
od niej mąż - przez te wszystkie lata z pomocą rodziny
zajmowała się dziećmi, prowadziła gospodarstwo domowe i
pracowała. Problem z alkoholem byłego męża i stosowanie przez
niego przemocy, sprawił, że dziś rodzina, mimo iż nie żyje na
wysokim poziomie, to nade wszystko ceni sobie spokój i
wzajemne wsparcie. Kobieta pracuje jako sprzątaczka, aby
utrzymać siebie i córkę, za co otrzymuje 1850 zł wynagrodzenia.
Dużym wsparciem jest zasiłek 500+ dla Aleksandry - jednak
rodzina będzie otrzymywała go jedynie przez kilka najbliższych
miesięcy. Aktualnie po odjęciu kosztów mieszkania i kredytu,
pozostaje 418 zł na osobę. Kwota ta, po odjęciu zasiłku ma
niebawem drastycznie zmaleć. 

Piękno Rodziny 
Myśląc o jutrze, pani Barbara wierzy w dobrą przyszłość swoich
dzieci: starsi synowie już dziś pomagają jej jak mogą, mimo, że
sami nie mieli łatwego startu. Aleksandra, mimo trudności
wyrosła na rozsądną, patrzącą w przyszłość nastolatkę. Sama
nie oczekuje od życia zbyt wiele, jednak każdy drobny sukces jej
dzieci jest dla niej codziennym powodem do szczęścia.
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Aktualności

Góra Grosza
Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w zbiórce
Góra Grosza, tym razem edycji jubileuszowej już XX.
Zwracam się do państwa z prośbą, o przyłączenie się
do tej inicjatywy.
Monety (1gr-5zł) będą zbierane w zespołach
klasowych, proszę chętnych wychowawców o
udostępnienie w swojej klasie słoika, do którego
uczniowie będą mogli zbierać pieniądze.
Akcja będzie trać do końca grudnia.

Weronika Steć

Abrakadabra - czary i magia

Z okazji andrzejek już 29 listopada odbył się w naszej
szkole kolejny kolorowy dzień pod hasłem
„Abrakadabra - czary i magia!”.
Oprócz strojów i ozdób w kolorach czarnych i
srebrnych uczniowie przynieśli różne gadżety: czapka
czarownicy, magiczna różdżka, itp. Niektórzy przebrali
się za ulubionego bohatera powieści fantasy.
Samorząd uczniowski sprzedawał w tym dniu wróżby.

Światowy Dzień
Cukrzycy
14 listopada obchodzilismy Światowy Dzień Cukrzycy.
Uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko.
Klasę 2b odwiedził wyjątkowy gość - pani Dorota
Mateja, która opowiedziała dzieciom o cukrzycy typu 1
i 2. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali. Teraz
wiemy o cukrzycy naprawdę dużo.

Karolina Krawieczek, Amelia Wiśniewska
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Szkolny konkurs "Mój
różaniec"
Przez cały październik w naszej szkole trwał konkurs
„Mój różaniec”. Zadanie uczniów polegało na
wykonaniu różańca z różnych materiałów. Liczyła się
kreatywność i poprawność wykonania.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów dwóch grup
wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI.
Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce podczas
apelu w środę 20.11.2019.
Kl. I-III
I miejsce – Filip Lossa kl. 2c
II miejsce – Vanessa Ogara kl. 1a
III miejsce – Justyna Zawada kl. 1b
Kl. IV-VI
I miejsce - Marta Leo kl. 5a
II miejsce- Dominik Wiśniewski kl. 4b
III miejsce – Maja Pajowska kl. 4a
Organizatorem konkursu była pani Monika
Piwowarska.

Amelia Wiśniewska
Konkurs szkolny "Godło
Polski"
W świetlicowym konkursie pt. „Godło Polski” 
wykonane techniką kolażu nagrodę specjalną
otrzymała Jagna Rzemieniecka z klasy 1b.
Ponadto nagrody otrzymały Kinga Poleś z klasy 1a,
Justyna Zawada z klasy 1b,  Julia Poleś z klasy IIb i
Oliwia Danielczyk z klasy IIc.

Julia Dziewońska, Emilia Bryła, Dominika Góra
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Niedawno odbyła się organizowana przez Samorząd Uczniowski zabawa polegająca
na głosowaniu na ulubionego nauczyciela w ośmiu bardzo pozytywnych kategoriach.
Uczniów klas IV-VIII odwiedzili na lekcjach przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego. Na specjalnych kartach do głosowania można było oddać głos na
nauczycieli w wybranych kategoriach. Kart było mnóstwo i liczenie zajęło aż dwa dni.
Oto wyniki - 4 pierwszych miejsc w każdej kategorii.         

Julia Dziewońska, Emilia Bryla, Dominika Góra

KATEGORIA MIEJSCE KATEGORIA MIEJSCE

Mikrofon Roku – nauczyciel,
który posiada
najdonośniejszy głos w
szkole.

1. Katarzyna
Kosińska

2. Krzysztof
Kałucki

3. Radosław
Ciechanowicz

Żartowniś Roku – nauczyciel,
który lubi żartować, bez
względu na czas i okoliczności
zawsze dopisuje mu humor.

1. Zofia Stacha
2. Radosław

Ciechanowicz
3. Julia

Śramska

Szwajcarski Zegarek –
najpunktualniejszy ze
wszystkich nauczycieli.

1. Krzysztof
Kałucki

2. Małgorzata
Musz

3. Piotr Pochel,
Anna
Kubeczko
oraz Artur
Biskup

Luzak Roku – nauczyciel,
który bez krzyku potrafi
rozładować napiętą sytuację i
nie czepia się o byle co.

1. Leszek
Doniec

2. Radosław
Ciechanowicz

3. Piotr Pochel

Złota Katarynka –
nauczyciel, który świetnie
przekazuje wiadomości.

1. Anna
Kubeczko

2. Piotr Pochel
3. Krzysztof

Kałucki

Gorący Uśmiech –
nauczyciel, który najczęściej
się uśmiecha.

1. Eliza
Kamzelak

2. Zofia Stacha
3. Julia

Śramska
4. 

Pierwszy Sprawiedliwy –
nauczyciel, który zawsze w
sposób przejrzysty i
sprawiedliwy Was ocenia.

1. Piotr Pochel
2. Radosław

Ciechanowicz
oraz Anna
Kubeczko

3. Zofia Stacha

Godny Zaufania – nauczyciel,
który wysłucha i nie lekceważy
Waszych problemów.

1. Piotr Pochel
2. Zofia Stacha
3. Barbara

Kalinowska
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