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PROSZĘ O UWAGĘ PANOWIE i PANIE!
    DZIŚ PIERWSZOKLASIŚCI ZŁOŻĄ

ŚLUBOWANIE!

      05 X 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość Ślubowania Klasy I. 
 Uczniowie pod opieką wychowawczyni p. Lilianny Krumin przygotowali, z tej ważnej
zarówno dla nich jak i dla całej szkoły okazji, występ. Nie zabrakło piosenek,
wierszyków i innych atrakcji.
      Na wydarzeniu oprócz uczniów i nauczycieli pojawili się też rodzice, dziadkowie i
zaproszeni goście. Po uroczystości pasowania na uczniów SP im. Olimpijczyków Polskich w
Kiwitach pierwszaki otrzymali wiele upominków, braw i gratulacji. Nowi uczniowie, którzy
dołączyli tego dnia do naszej szkolnej społeczności świetnie się spisali. Opanowali mnóstwo
tekstów na pamięć. Również ich występ na scenie zrobił naprawdę dobre wrażenie. A
przecież te maluchy jeszcze niedawno uczęszczały do przedszkola. 
      Miejmy nadzieję, że nauka przyniesie im dużo radości, wiedzy i przyjaciół oraz dobrze
odnajdą się w nowym środowisku.
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 ŚWIETNIEŚMY SIĘ BAWILI!

  Z okazji
dnia
chłopaka w
naszej szkole
dnia 30 IX
2022r. odbyła
się
dyskoteka
szkolna w 
której udział
wzięli
uczniowie klas
IV-VIII.
Wydarzenie
miało miejsce

w świetlicy
szkolnej.
 W trakcie jego
trwania nie
zabrakło
dobrej muzyki,
tańców,
konkursów i 
innych zabaw.
 Za niewielką
opłatą można
było złożyć
dedykację. Cały
dochód
z przyjęcia
został

przekazany na
pomoc
zwierzętom. Imprezę
można uznać za
udaną,
ponieważ
wszyscy jej
uczestnicy
świetnie się
bawili.        PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA NIE DAJĄ, ALE         

         POMAGAJĄ NAKARMIĆ ZWIERZĘTA
 Hasłem przewodnim tegorocznych obchodów
Światowego Dnia Zwierząt było: Dzień Zwierzaka
dzisiaj mamy, do pomocy zachęcamy! Szkolny Klub
Wolontariatu zorganizował konkursy: plastyczny i
polonistyczny. Wygrał M. Mejka i klasa VIII.
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      NA DZIEŃ KROPKI

 5.09 w naszej szkole odbył się Dzień Kropki! A co to za dzień? To święto kreatywności, odwagi i
zabawy  obchodzone aż w 196 krajach. Głównym motywem tego święta jest kropka. Dlaczego akurat
kropka? W 2003 roku pisarz Peter H. Reynolds wydał krótką książkę pod tytułem „The Dot”
opowiadającą o dziewczynce imieniem Vashti, która dzięki swojej nauczycielce uwierzyła w siebie. Ta
książka dla wielu ludzi stała się inspiracją. 
 W naszej szkole z okazji tego wydarzenia pani Sylwia Orszewska wraz z panią Zofią Słowikowską
zorganizowały ciekawą zabawę. Każda klasa miała za zadanie zrobić obraz z papierowych kropek i włóczki,
wszyscy sobie świetnie poradzili z tym zadaniem. 

.

. .

              RUSZYLIŚMY W TEREN PO ODPADY
                                                Akcja Sprzatania Świata

     23 IX  w naszej szkole miała miejsce coroczna
akcja pt. "Sprzątanie świata". Uczniowie uprzątnęli
zarówno najbliższą okolicę szkoły jak i bardziej
oddalone obszary. Zapełnionych zostało wiele
worków na śmieci. Każda klasa spisała się na
medal. 
     Ilość i charakter śmieci wskazuje, że wiele osób
lekceważy podstawowe zasady poszanowania
przyrody i pozostawia po sobie śmieci gdzie
popadnie.  To pokazuje, że nasze coroczne akcje
sprzątania świata wciąż są potrzebne. 
 Przypominamy zatem, że o naszą planetę trzeba
dbać. Wszyscy jesteśmy jej mieszkańcami i
wszystkich nas ten obowiązek dotyczy.

.

. .
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    Wędkowanie to fajna       
     zabawa... 

Od jak dawna wędkujesz?
-Wędkuję od 4 lat.
Skąd się wzięła twoja pasja?
-Mój wujek wędkuje, a ponieważ mnie to
zainteresowało również postanowiłem robić to samo.
Jak dużo czasu poświęcasz wędkowaniu?
-Zazwyczaj gdy wyruszam na ryby, w wolnym
czasie, spędzam na tym coś około trzech lub
czterech godzin.
Jaka była największa ryba, jaką udało ci się
złapać?
-Był to szczupak o długości 86 cm.
Jaka przynęta twoim zdaniem jest najlepsza?
-Najlepiej sprawdza mi się biały robak i kukurydza
Gdzie zaopatrujesz się w swoje przynęty?
-Kukurydzę kupuję w zwykłym sklepie spożywczym
a robaki w różnych sklepach wędkarskich. 
Co daje ci twoje hobby ?
-Wędkowanie to pasja, która mnie uspokaja i
uszczęśliwia.
Czy polecasz wędkowanie innym?
-Oczywiście. Moim zdaniem to fajna zabawa, więc
warto spróbować.
Tak na koniec... masz jakieś rady, które dałbyś
początkującym wędkarzom?
-Po pierwsze, należy być cierpliwym a po drugie - nie
kupować zbyt grubych żyłek, bo będą się plątać.
   Z Hubertem Mrozem z kl. VII rozmawiała Martyna
Przybysz 

Od dnia 08.09.2022r. uczniowie mogli zgłaszać pani
Joli Jarkiewicz swoją kandydaturę do Samorządu
Uczniowskiego.
 W wyborach mógł wziąć udział każdy uczeń klas 4-8.
Głosowanie odbyło się w środę 21 września br.
Kandydatami do Samorządu Uczniowskiego byli: 
Marcelina Kolesar kl.VIII
Kacper Salwin kl.VIII
Hubert Mróz kl.VII
Maria Ponczkowska kl.IV
Piotr Michalik kl.VIII
Samanta Domurat kl.VIII
Krzysztof Krumin kl.IV
Michał Karbownik kl.IV
Wojciech Oleszczuk kl.VII
Arian Tański kl.IV
Anna Wojczulanio kl.VIII
Julia Potasznik kl.VIII
Nadia Wojsiat kl.VIII
 Po przeliczeniu głosów ogłoszone zostały wyniki
wyborów.
Ostatecznie w samorządzie uczniowskim znaleźli
się:
Samanta Domurat-przewodnicząca samorządu
Nadia Wojsiat-zastępca przewodniczącego
Marcelina Kolesar-sekretarz 
Hubert Mróz-skarbnik
Gratulujemy!

      NOWY SKŁAD SU           
            WYBRANY!

d d
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      SZKOLNY       
       HUMOR

Spotkanie z policjantem

 Za nami już 14 % szkoły. Zeszłoroczny przewodniczący SU oraz jego
zastępca zakończyli już u nas edukację. Wiemy kto wygrał w
tegorocznych wyborach 21 IX. Do naszej szkoły dołączyło kilkoro
nowych uczniów. Miejmy nadzieję, że miło spędzą kilka ważnych lat. Od
1 VI nosimy imię Olimpijczyków Polskich, więc obecna klasa pierwsza
podczas Ślubowania 5 X przysiegała już słowami: "Ja uczeń klasy
pierwszej SP im. Olimpijczyków Polskich w Kiwitach, ślubuję..."
Szczęśliwego Nowego Roku!                    red. nacz. Dawid Przybysz

.

Przychodzi blondynka do cukierni i
pyta:
- Co macie bez tłuszczu i cukru?
Na co sprzedawca odpowiada:
- Serwetki.

Jasiu biegnie do taty:
- Tato, dziś była kartkówka i ja nie
popełniłem żadnego błędu
ortograficznego!
- Bardzo ładnie Jasiu, a jaki był
temat?
- Ułamki!

- Ile żyje robak wędkarza?
- Dwa dni z hakiem.

W aptece.
- Poproszę jedną białą tabletkę.
- Proszę posłuchać, to jest apteka.
Mamy dużo białych tabletek!
-Dobrze, ale ja potrzebuje tylko
jednej...

STOPKA
REDAKCYJNA
red. nacz. Dawid Przybysz
red. numeru: Wojciech
Oleszczuk, Hubert Mróz, Martyna
Przybysz, Samanta Domurat,
Nadia Wojsiat
grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. - p. Edyta Wlazło

znajdziesz nas na: 
juniormedia.pl         spkiwity.pl

     PIERWSZY DZWONEK ZA NAMI
       Szczęliwego Nowego Roku!

SPOTKANIE  z POLICJANTEM
 26.09 w świetlicy szkolnej odbyło
się spotkanie z lokalnym
dzielnicowym. 
Przeprowadził on z uczniami
rozmowę o tym jak powinni
zachowywać się w szkole i w
drodze do niej.
Poruszone zostały takie tematy
jak: 
-bezpieczeństwo w szkole 
-bezpieczeństwo podczas drogi do
szkoły
-zachowanie w autobusie 
-jazda rowerem 
-przemieszczanie się po ulicy
 Uczniowie wzięli aktywny udział w
rozmowie słuchając i zadając
pytania.

.
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