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 Drodzy Czytelnicy!

 Ten rok szkolny jest dla Was nie lada wyzwaniem. Nauka w szkole 
 przeplata się z nauką zdalną. Mimo to Wasze zaangażowanie w różne 
 przedsięwzięcia, konkursy i projekty, przyniosło wiele sukcesów. Na 
 następnych stronach naszej gazetki znajdziecie krótką relację z 
 wydarzeń szkolnych.

 Redaktorzy Gazetki Szkolnej
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Konkurs „Mleczna jesień” rozstrzygnięty
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszej zabawy, dzieciom,
jak i nauczycielom za trud i wielkie zaangażowanie włożone w udział w
konkursie. Zwycięzcom gorąco gratulujemy.
Udział w konkursie polegał na przygotowaniu pracy plastycznej dowolną
techniką: malarstwo, rysunek, wycinanki, wyklejanki i inne techniki
zaproponowane przez nauczycieli prowadzących zajęcia, która ukazywała
jak uczniowie chcieliby przywitać jesień. Kompozycja powinna nawiązywać
do mleka i produktów mleczarskich oraz prezentować dlaczego powinniśmy
spożywać mleko i produkty mleczarskie w ciągu dnia i jaką rolę odgrywają
w codziennej diecie ucznia. Każdy z uczniów przygotowywał własną pracę,
a następnie klasa wyłaniała najlepszą, która stanowiła pracę konkursową.
Jakość nadesłanych prac była niezwykle wysoka, stąd jury nie miało
łatwego zadania, jednak po długich, burzliwych obradach wyłoniono
zwycięzców, którzy otrzymują przewidziane w regulaminie nagrody.
Oto zwycięzcy konkursu „Mleczna jesień”
Pierwsze miejsce zdobywa klasa 1d ze Szkoły Podstawowej im.
Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie- nagrodzono pracę
Luizy Loroff pt. ,,Parasol zdrowia".
Drugie miejsce zdobywa klasa 3b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczyrku.
Trzecie miejsce zdobywa klasa 2 z Niepublicznej Szkoły Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Puławach.
Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach, które już
niebawem.
Projekt „Mamy kota na punkcie mleka” jest sfinansowany z Funduszu
Promocji Mleka i realizowany jest przez Polską Izbę Mleka oraz Polską
Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
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II POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY ,,BEZPIECZNA DROGA –
ZNAM ZASADY RUCHU DROGOWEGO”

Mimo pandemii w Żukowie odbył się II Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Bezpieczna droga – znam zasady ruchu drogowego”. Najmłodsi uczniowie po
raz kolejny pokazali, że wiedzą, jak powinna wyglądać bezpieczna droga do szkoły i znają zasady ruchu drogowego. W konkursie plastycznym
wzięli udział mali artyści z 14 szkół powiatu kartuskiego, a nasza  uczennica z klasy IIIc Dominika Kielińska otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.
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Dnia 20.10. 2020 roku odbyło się podsumowanie Przedszkolnego
Konkursu plastycznego pod nazwą ,, Dbam o zdrowie”.
Celem konkursu było:

Propagowanie wśród dzieci wszelkich działań sprzyjających
zachowaniu zdrowia,
Rozwijanie czynnych postaw prozdrowotnych,
Doskonalenie poczucia estetyki,
Promocja zdrowego stylu życia,
Rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej oraz
kreatywności,
Wzbogacenie warsztatu plastycznego o różnorodne formy i techniki
plastyczne.

   W konkursie udział wzięło 21 uczestników z oddziałów przedszkolnych:
0a, 0b, 0c, D, E, F i G.
Podczas oceny prac, brano pod uwagę: zgodność tematyki wykonanej
pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem, oryginalność,
estetykę, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość i trud włożony w
wykonanie pracy.Wszystkie prace były bardzo pomysłowe i pracochłonne,
wykonane  różnymi technikami. Ostatecznie zostały przyznane następujące
miejsca i wyróżnienia:

I miejsce: Daria Klasa, Oliwia Musielak, Martyna Klasa
II miejsce: Wiktoria Kerlin, Karol Arendt, Blanka Gogolińska
III miejsce: Jeremiasz Rychert, Roksana Flisikowska, Aleksandra
Cigenhagen
Wyróżnienie: Wiktoria Arendt, Krystyna Cigenhagen, Weronika
Krukowska, Natalia Wolska.

Laureaci  otrzymali atrakcyjne nagrody oraz dyplomy, zaś wszyscy
uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy i drobny upominek.  Gratulujemy
wszystkim uczestnikom!
Serdecznie dziękuję sponsorom, którzy ufundowali nagrody dla dzieci:
- Pani Magdalenie Konkel ,, Kwiaciarnia Orchidea- Kiełpino”,
- Pani Justynie Rychert,
- Sponsorowi prywatnemu.

Organizator konkursu: Barbara Moskal
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WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ,,ORZEŁ 

Jak informują organizatorzy konkursu uczestnicy tegorocznej edycji wykazali się dużą wiedzą, uzyskując bardzo wysokie wyniki.
Z tego powodu pragniemy złożyć gratulacje wszystkim uczniom, którzy postanowili wziąć udział w konkursie,
wykazując szczególne zainteresowanie przedmiotem, ambicję i zaangażowanie w naukę. 
Zgodnie z regulaminem konkursów przyznano następujące tytuły oraz dyplomy: 
- za miejsca od I do III - tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagrodę,
 - za miejsca od IV do VIII - tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu,
 - pozostałym uczestnikom bez względu na uzyskany wynik przyznany został dyplom uznania. 

Klasy II 
Karol Elwart klasa 2alaureat, VI miejsce w kraju 
Krzysztof Wójtowicz klasa 2b laureat, VII miejsce w kraju 
Maja Winczewska klasa 2b laureat, VIII miejsce w kraju 

Klasy III 
Dawid Niedziółka klasa 3b laureat, VII miejsce w kraju 
Filip Wadecki klasa 3a laureat, VIII miejsce w kraju 

Gratulujemy! 
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