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Rozpoczęcie roku szkolnego oraz pasowanie na pierwszoklasistę.

Pierwszego września, jak w każdej szkole podstawowej, odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2022/2023. Do naszej szkoły przybyło siedemnastu pierwszaczków.
Pierwszym krokiem było pasowanie na pierwszoklasistę. Dzieci otrzymały także prezenty
od rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy byli pełni nadziei, że ten rok będzie
jeszcze lepszy niż poprzedni. Po części oficjalnej uczniowie przeszli do klas gdzie
otrzymali podręczniki.

Powitanie pana dyrektora
Pasowanie pierwszoklasisty

M. Fujarczuk

WidowniaPSPJaworzno

M. Fujarczuk

Otwarcie wyremontowanej kuchni i przedszkola.

2 września 2022 r. miała miejsce uroczystość otwarcia nowego przedszkola i
nowoczesnej - na miarę XXI wieku - kuchni i stołówki, z których będą korzystały dzieci i
młodzież. Rozpoczął ją Dyrektor, pan Tomasz Duda, po czym Uczniowie pod opieką pani
wicedyrektor Małgorzaty Wiśniewskiej przedstawili krótką scenkę. Następnie do
przecięcia wstęgi zaproszono Wójta Gminy Rudniki pana Grzegorza Domańskiego,
Dyrektora szkoły pana Tomasza Dudę, starszego wizytatora Kuratorium Oświaty w Opolu
panią Olimpię Matys, szefową kuchni panią Annę Kosowską, przedstawicielkę Rady
Rodziców panią Ewelinę Kisiel i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Julię
Zarębę.
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Kupon Kopernikowski

Samorząd Uczniowski w PSP im. M. Kopernika w Jaworznie stworzył
kupon, by pomóc uczniom w szkole. Kupon można wyciąć i zgłosić się z
nim do nauczyciela, gdy tego potrzebujesz. Kupon jest jednorazowy, ale w
każdym egzemplarzu postaramy się by takowy się znalazł.

Kupon kopernikowski

Samorząd Uczniowski

Kredkobranie

"Wszystkie śmieci są nasze"

Szkolny Wolontariat zachęca do udziału w 5 edycji Akcji Kredkobranie i
zbiórce przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka w Krzepicach.
Szczegóły akcji Kredkobranie na stronie internetowej kredkobranie.pl
Akcja trwała do 30 września, jednak nadal przyjmujemy artykuły szkolne
dla Domu Dziecka. Jesteśmy przekonani że dzięki Wam na twarzach
polskich dzieci z Kresów (czyli z Litwy, Białorusi, Ukrainy) oraz dzieci z
Domu Dziecka zagości uśmiech. Pokoloruj im przyszłość na Piątkę.

16.09.2022
Dołączyliśmy do akcji
Sprzątania Świata.
Polska jest częścią
międzynarodowego
ruchu "Clean Up The
World'' wywodzącego
się z Australii.
Uczestniczy w nim
blisko 40 milionów
wolontariuszy na
całym świecie.
Dziękujemy, że
każdego roku, w 3
weekend września
razem możemy
posprzątać Polskę.
Połączyło nas
sprzątanie świata, w
tym roku pod hasłem
"Wszystkie śmieci są
nasze".

Kredkobranie
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Turniej o puchar Dyrektora Szkoły

19.09.2022r w godzinach wieczornych w Naszej Szkole odbył się turniej
siatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły PSP w Jaworznie, zorganizowany w
ramach Sportowego Tygodnia Miast i Gmin. W turnieju wzięły udział 4
drużyny, dwie z Częstochowy, Copernicus Jaworzno oraz Żytniów. Po
zaciętej walce i rywalizacji do ostatniej piłki 1 miejsce zdobył zespół
Częstochowa I, drugie miejsce Częstochowa II, trzecie miejsce
Copernicus Jaworzno, czwarte miejsce drużyna z Żytniowa. Wszystkim
zawodnikom GRATULUJEMY!
Turniej Siatkówki

PSPJaworzno

Dzień Koloru Pomarańczowego

Charytatywny Bieg w Piżamie

23 września to początek astronomicznej jesieni. W naszej szkole był to
dzień KOLORU POMARAŃCZOWEGO. Wszyscy uczniowie
i nauczyciele poczuli jesienny klimat i przygotowali pomarańczowe
stylizacje.

W poniedziałek,
26 września 2022 r.
w naszej szkole odbył
się charytatywny bieg
w piżamie pod
hasłem "Obudź w
sobie anioła".
Bieg, jako część
ogólnopolskiej akcji
organizuje Fundacja
"Gdy Liczy się Czas".
Dlaczego piżama?
Na znak solidarności
z dziećmi chorymi na
raka. Dzień piżamy
zorganizowany był z
inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego,
a podczas biegu
i różnorakich
konkurencji można
było wpłacić
symboliczną złotówkę
na rzecz fundacji.
Wszystkim
uczestnikom
serdecznie
dziękujemy.

Klasa 3

PSP Jaworzno

Klasa 1 i 2

PSP Jaworzno

Nto | Numer 1 10/2022 | Strona 4

www.nto.pl

KOPERNIKA NIC NIE TYKA

www.juniormedia.pl

Dzień Chłopaka w naszej szkole

30 września obchodziliśmy szkolny Dzień Chłopaka. Z tej okazji Samorząd
Uczniowski przygotował konkursy dla chłopców z klas I-III i IV-VIII. Musieli
oni m.in. pomalować koleżankom paznokcie, zjeść pączka bez użycia rąk
czy przyszyć jak najszybciej guzik. Śmiechu i frajdy było co nie miara.
Konkurencje wygrały klasy: III, V i VIII. Na zakończenie zmagań koleżanki
z klas wybierały MISTERA szkoły. Zostali nim: Aleksander Kisiel - kl.I,
Antoni Pinkosz - kl. II, Karol Zięcina - kl. III, Paweł Belka - kl. V i Krystian
Franek - kl. VIII. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę.

Tydzień sportu w naszej szkole

Europejski Dzień Języków. Ekologia
na językach

Nowy rok szkolny przywitał nas Tygodniem Sportu. Jest to czas kiedy
uczniowie mogą pokazać swoją sportową duszę biorąc udział w
różnorodnych rozgrywkach. Inicjatorem imprezy jest pani Aleksandra
Strugała. Klasa 7 i 8 również włączyła się do akcji organizując wycieczkę
rowerową na plac rekreacyjny w Julianpolu. Nie zabrakło także ogniska i
dobrej zabawy.

26 września to
Europejski Dzień
Języków. W tym roku
uczciliśmy go w
klimacie eko. Każda
klasa
przygotowywała
plakat w wybranym
języku, jednak jego
treść musiała
nawiązywać do
ekologii i zachowań
proekologicznych.
Klasy 1-3: j. angielski
Klasa 4: j. francuski
Klasa 5: j. hiszpański
Klasa 6: j. ukraiński
Klasa 7: j. niemiecki
Klasa 8: j. włoski
Efekty naszej pracy
można było
podziwiać na
gotowych plakatach.

Klasy 7 i 8

PSP Jaworzno
plakaty

PSP Jaworzno
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Szkolny humor

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To
jest... No, mam to na końcu języka...
humor
internet
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy...
Mama do Jasia:
- Kiedy wreszcie poprawisz te dwie jedynki z matematyki?
- To nie takie proste, nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk!

KRZYŻÓWKA

Ogłoszenia

1. Uczniowie się w niej przebierają. 2. Przedmiot zajmujący się
właściwościami materii. 3. Kucharki gotują w niej obiad. 4. Rzecz do
szkicowania. 5. Siedzą w niej uczniowie.6. Przedmiot z + i – 7. Uczą
się z niego uczniowie. 8. Miejsce do odpoczynku. 9. Dźwięk cieszący
uczniów. 10. Piszą w nim uczniowie. 11. Mogą być
interaktywne. 12. Oskubuje uczniów z kasy. 13. Między lekcjami.
14. Ważna osoba w szkole. 15. Charytatywnie należą do niego
uczniowie. 16. W pokoju nauczycielskim…

W każdą środę po
2,4 i 5 lekcji
organizujemy
Taneczne Środy.
W czwartki po 4 lekcji
Sportowe Czwartki.
Od tego roku będą
działały sekcje
Samorządu
Uczniowskiego:
1. Fotograficzna przewodniczący Filip
Kucharski.
2. Organizacji
Tanecznych Śród przewodniczący
Oliwier Łyczko
3. pomocy w
organizacji
przedsięwzięć SUprzewodnicząca Julia
Zaręba

Zbieramy baterie i
stare telefony
komórkowe.
Krzyżówka

Julia Kaczmarek

