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Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

Podobnie jak w roku ubiegłym,
a powodem jest pandemia,
wybory do Rady Samorządu
odbyły się nie zwyczajowo w
czerwcu, lecz w pierwszej
połowie września. 14 września
wszyscy obecni w tym dniu
uprawnieni do głosowania
uczniowie zrealizowali swoje
prawo wyborcze. Bardzo
dziękujemy Marysi i Rafałowi z
klasy VII B, którzy w tym roku
nie startowali w wyborach, ale
wsparli nas w ich organizacji.
                                   Redakcja.
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Sprzątanie Świata - POLSKA 2021

W tym roku pandemia nie wykluczyła naszej
szkoły z akcji organizowanej corocznie przez
Fundację "Nasza Ziemia". Tym razem naszym
działaniom towarzyszyło hasło: "Myślę, więc nie
śmiecę". 
Na zdjęciach widać, jak 17 września sprzątamy
świat. Klasa VI udała się w tym celu na ulicę
Środkową. Uzbieraliśmy zaledwie jeden worek
śmieci, a największym ze znalezionych przez nas
odpadów był kawałek styropianu. Wracając,
mijaliśmy okazały kasztanowiec, więc cała klasa
napełniła kieszenie swoich ubrań jego owocami.
Była przy tym niezła zabawa. 
Po powrocie na teren szkoły zjedliśmy pyszne
kiełbaski z ogromnego szkolnego grilla i
wypiliśmy ciepłą herbatę przygotowaną przez
panie woźne. To już taka nasza szkolna tradycja
;-)
                             Marysia Kumiszczo z klasy VI
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Prezentacja członków Rady Samorządu
Uczniowskiego

28 września członkowie Rady
Samorządu Uczniowskiego
nakręcili filmik prezentujący
poszczególnych członków Rady
Samorządu Uczniowskiego w
roku szkolnym 2021/2022. Film
kręciliśmy w promieniach wciąż
ciepłego wrześniowego słońca,
a wypowiedzi poszczególnych
uczniów mogliście zobaczyć za
pośrednictwem naszego
szkolnego e-dziennika podczas
godzin wychowawczych.
                                      Redakcja
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Nakrętki dla Kacperka

Jak na pewno pamiętacie, we wrześniu i
w październiku zbieraliśmy nakrętki dla
Kacperka Olczaka mieszkańca naszej
gminy i podopiecznego Fundacji
Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Chłopiec
jest chory na padaczkę lekooporną i
dlatego przedstawiłam pomysł, aby Rada
Samorządu zorganizowała zbiórkę
nakrętek, z której wpływ zostanie
przekazany na leczenie i rehabilitację
tego małego bohatera. W ciągu dwóch
tygodni udało nam się zebrać trzy pełne
worki, które następnie przekazałam
mamie chłopca. Pani Justyna była bardzo
wzruszona i serdecznie podziękowała
całej społeczności naszej szkoły.

     Magdalena Niewiadomska z klasy VII A

. .. .
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Mitologiczne przedstawienie

20 października klasa V B pięknie się zaprezentowała
w przedstawieniu o tematyce mitologicznej pt.
"Demeter i Kora". Młodzi artyści sami przygotowali
scenografię, kostiumy i rekwizyty. Efekty ich pracy
możecie ocenić na podstawie zdjęć.
          
                                                               Redakcja
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Z wizytą w Toruniu

W ostatni piątek października odbyła się nasza
wytęskniona wycieczka. Wszyscy bardzo się
cieszyliśmy, bo w ostatnim czasie wszystkie wyjazdy
były wstrzymane z powodu pandemii. W wycieczce
uczestniczyło około trzydzieściorga uczniów z klasy
szóstej oraz siódmej, wychowawcy tych klas oraz
pani bibliotekarka. To była wyprawa krajoznawcza,
ponieważ przyjechaliśmy tam, by dowiedzieć się jak
najwięcej o stolicy Kujaw, czyli Toruniu, oraz o
pierniku, który tam jest regionalnym przysmakiem. 

Zaraz po dojeździe, trwającym około trzech godzin,
ruszyliśmy spacerkiem do pierwszego z celów
naszej podróży. Był to Ogród Zoobotaniczny.
Zobaczyliśmy tam wiele pięknych roślin i kilkanaście
gatunków zwierząt. Następnie udaliśmy się do
Muzeum "Dom Kopernika". Tam mieliśmy okazję
zobaczyć wiele artefaktów z okresu życia wielkiego
Polaka. Tam również miała miejsce projekcja filmu
edukacyjnego w technologii 4D. 
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Z wizytą w Toruniu

Po wyjściu z budynku muzeum poszliśmy zobaczyć
Krzywą Wieżę, a następnie na obiad do Czarnej
Oberży. Kolejną atrakcją było Żywe Muzeum
Piernika z jego słynną lekcją muzealną dotyczącą
wypieku pierników. Pierniki, które zrobiliśmy, stały
się naszą własnością. 

Wtedy nieubłaganie przyszedł czas na pożegnanie
grodu Kopernika. Trzeba było wracać. Wyprawa
bardzo mi się spodobała i z chęcią pojechałbym
tam jeszcze raz.

                                  Rafał Rosa klasa VII B
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