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                  ZAPRASZAMY NOWYCH UCZNIÓW 
   DO NASZEJ KAMERALNEJ I BEZPIECZNEJ SZKOŁY!

Przeprowadziliśmy w naszej szkole badania ankietowe wśród
uczniów klasy I na temat,  co najbardziej lubią w naszej szkole. 
Z naszych badań wynika, że uczniowie najbardziej lubią salę
komputerową wyposażoną w wiele stanowisk do pracy, jest tu
bardzo przyjemnie i internet działa bardzo szybko. Na drugim
miejscu znajdują się boiska i plac zabaw. Na trzecim miejscu są
zajęcia dodatkowe, takie jak gra w szachy, świetlica czy karate.
Ostatnie miejsce na podium zajął automat ze zdrowymi
przekąskami i napojami. Jeżeli któryś z uczniów bądź nauczycieli
zapomni śniadania, może skorzystać z automatu i najeść się do
syta, bądź zjeść przekąskę, która doda mu energii na następną
lekcję. Uczniowie są również zadowolenia z nowych, prywatnych
szafek zamykanych na kluczyk. 
W szafce można zostawić swoje ubrania, drugie śniadanie bądź
książki. Wygodnym rozwiązaniem jest również to, że na miejscu
jest stołówka, gdzie można zjeść ciepły obiadek.
Julia Curyło i Weronika Myrchel
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W naszej szkole jest duża sala gimnastyczna, na której można
grać np. w koszykówkę, unihokeja, siatkówkę czy nawet w berka.
Na sali są też drabinki do ćwiczeń i do zabawy np. powódź-
susza, w której łączy się sprawność fizyczna i uważne słuchanie
komend. Na dworze mamy duże boisko do grania w piłkę ręczną,
piłkę nożną lub koszykówkę. Koło boiska są miejsca do biegów i
skoków w dal, ale są też drzewa, pod którymi chętnie robimy
pikniki w ciepłe dni. Przy naszej szkole jest też plac zabaw z
altanką, zjeżdżalniami, kręciołkiem, bujanymi zabawkami i
piaskownicą. Przy placu jest również mała siłownia. W Siedlcach
jest park, do którego chodzimy grać w palanta. Nowością w
naszej szkole jest Sala Doświadczania Świata, która pobudza
różne zmysły, co pomaga w koncentracji i nauce. Wszyscy się
znamy i to jest najfajniejsze! Razem spędzamy czas  i czujemy
się bezpiecznie.
Filip Jagieluk, Szymon Hatalewicz i Oliwia Kotlarz

Do szkoły i do domu uczniów zawożą specjalne
szkolne autobusy. Rano i po południu zapewniamy
opiekę świetlicową.
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Nasza szkoła jest bardzo ciekawym miejscem pod
wieloma względami. Lekcje są kreatywne i ciekawie
prowadzone. Np. ostatnio na języku polskim robiliśmy
…pizzę. Ale nie taką z serem czy opiekaną w
kamiennym piecu, ale z papieru, na temat fraszek
Jana Kochanowskiego. Sami robimy gry planszowe,
uczymy się programować czy grać w szachy. Często
na lekcjach oglądamy różne materiały filmowe, sami
szukamy informacji w internecie, czy robimy
multimedialne quizy, przygotowujemy też
przedstawienia i robimy eksperymenty. Bierzemy
udział w różnych akcjach i projektach ogólnopolskich
np. historycznych czy ekologicznych Uczniowie, jak i
nauczyciele są dla siebie wyrozumiali i przyjaźni.
Niektórzy mają podobne zainteresowania czy hobby i
mogą swobodnie na ten temat porozmawiać i
wymienić się swoimi spostrzeżeniami. Ogólnie -
lekcje, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły są
niezwykli.
Robert Salamon i Natalia Smolarek
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