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    Sztandar Szkoły     
        (krótki opis)

  Występy uczniów
podczas uroczystości

                Nasza Szkoła                   
         ma Patrona i Sztandar

Dzień 23 listopada 2022 zostanie zapisany w Kronice Szkoły jako
jeden z najważniejszych. Wtedy nasza placówka otrzymała nie
tylko imię Patrona, ale również sztandar, a ponadto byliśmy
świadkami uroczystego otwarcia i poświęcenia nowej sali
gimnastycznej. Warto jeszcze wspomnieć o odsłonięciu pomnika
Prymasa Tysiąclecia. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 w
kościele Mszą św. pod przew. Ordynariusza diecezji ks. Biskupa
Andrzeja Jeża, który w swojej homilii nawiązał do życia Księdza
Kardynała S. Wyszyńskiego. W trakcie Mszy św. został
poświęcony szkolny sztandar. Oficjalne uroczystości rozpoczęły
się już na terenie szkoły. Po wciągnięciu flagi Polski na maszt
został odśpiewany hymn narodowy. Następnie miało miejsce
odsłonięcie pomnika ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z
kolei pierwszym punktem spotkania na sali gimnastycznej było
powitanie przez Dyrektora Szkoły Gości, a wśród nich Posła W.
Krajewskiego, Kurator Barbarę Nowak. Następnie Ksiądz Biskup
poświęcił salę. Kolejnym ważnym punktem programu było
oficjalne i uroczyste nadanie imienia szkole poprzez odczytanie
stosownej Uchwały Rady Gminy Gromnik przez Pana R.
Kajmowicza, przewodniczącego Gminnej Komisji
Oświaty. Później reprezentacja Rady Rodziców w osobach: A.
Kwiek, W. Wójcik i Z. Potępy przekazała Sztandar Panu
Dyrektorowi, który wręczył go uczniom, a akt wręczenia odczytała
Pani A. Kwiek.

Po oficjalnych punktach programu
nastąpiła część artystyczna, podczas
której najpierw uczniowie zatańczyli
poloneza. Dziewczyny i chłopcy wprawili w
osłupienie widzów, którzy nie szczędzili
braw. Następnie młodzież przedstawiła
montaż słowno-muzyczny na temat życia i
działalności ks. Kardynała Wyszyńskiego.
Główną rolę powierzono Bartkowi z klasy
ósmej. Po mistrzowsku wcielił się w postać
Kardynała. Pozostali aktorzy również
wspaniale zagrali. Jak na otwarcie sali
gimnastycznej przystało, nie zabrakło
pokazu sportowego w wykonaniu trzech
uczennic: Kariny, Emilii Amelii z klasy
drugiej.

Sztandar szkoły ma
kształt kwadratu.
Na czerwonym tle
rewersu jest godło
państwowe, czyli
orzeł biały w złotej
koronie oraz napis:
Bóg, Nauka,
Ojczyzna,
Patriotyzm. Na
kremowym tle
awersu
umieszczono twarz
ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego.KG
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                        Bartek Potępa, klasa 8

                         Weronika Gzyl, klasa 5

        Kto nas reprezentuje?      
Pod koniec września w szkole odbyły się wybory do Zarządu Samorządu
Uczniowskiego. W ich wyniku zdecydowaliśmy, kto będzie nas
reprezentował przed Panem Dyrektorem, Nauczycielami, kto będzie
organizował życie szkoły. Poniżej przedstawiamy krótkie wywiady z
członkami Zarządu SU. Odpowiedzieli na następujące pytania: 
1. Dlaczego zdecydowałeś/aś się startować w wyborach do Zarządu SU?
Czy istnieje konkretny powód? 
2. Czy posiadasz jakieś plany działania, reform?
3. Jak czujesz się, pełniąc swoją funkcję w Zarządzie Samorządu?
4. Czy Twoja funkcja sprawia Ci trudności?

1. Zdecydowałem się startować w wyborach do Samorządu, by spełnić
oczekiwania moich kolegów i koleżanek. Powód jest też taki, że chcę
spróbować swoich sił. Nie kierowała mną chęć rządzenia, ale raczej
niesienia pomocy.
2. Na tę chwilę nie posiadam żadnego pomysłu na zmiany w szkole, lecz
będę próbował spełnić propozycje innych uczniów. 
3. Czuję się dobrze, nie czuję większych zmian w moim życiu, odkąd
dołączyłem do Zarządu SU.
4. Moja funkcja do tej pory nie sprawia mi żadnych trudności, mam
nadzieję, że tak zostanie.

1. Zdecydowałam startować w wyborach do SU, ponieważ jestem osobą
aktywną, lubię udzielać się w działaniach szkolnych i chciałam
spożytkować swoją energię w pracy na rzecz społeczności szkolnej.
Byłam także ciakawa, jakie są obowiązki członków Samorządu.
2. Mam kilka ciekawych pomysłów, jednak nie mogę o nich mówić,
ponieważ muszę je przedyskutować z całym SU, Panią Opiekunką i
Panem Dyrektorem.
3. W tej kwestii nic się nie zmieniło, nadal czuję się normalną uczennicą,
jestem po prostu sobą. :)
4. Na razie nie, zobaczymy co przyniesie przyszłość. :)
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                             Kamil Kwiek, klasa 8

                 Angelika Rzepka, klasa 7

1. Zdecydowałem się startować w wyborach do Samorządu Szkolnego,
ponieważ chciałem spróbować czegoś nowego i w jakiś sposób
zobaczyć, jak to jest pełniić taką funkcję. 
2. Pomysłów na zmiany nie mam, ale myślę, że mogą one przyjść z
czasem.
3.Czuję się dobrze, jak dla mnie nic się nie zmieniło w moim życiu
uczniowskim. 
4. Moja funkcja nie jest jakaś problematyczna, radzę sobie dobrze,
umiem liczyć pieniądze, a na tym polega moje zadanie.

                           Poczet sztandarowy
                          Pierwszy skład: Bartłomiej Potępa, Angelika Rzepka, Justyna Cieśla 
                               Drugi skład: Filip Falkowski, Laura Ozga, Aleksandra Kuczaj

Pełnienie służby chorążego i osób asystujących jest jedną z
najważniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługuje ona tylko
tym, którzy prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką
kulturą osobistą oraz osiągają dobre wyniki w nauce.
Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych
m.in.:rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, państwowe uroczystości
rocznicowe, ceremonia ślubowania klas pierwszych, ceremonia
przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego, uroczyste
Msze św., na zaproszenie do obchodów w szkołach lub innych
instytucjach.

1. Chciałam spróbować swych sił w pracach Samorządu oraz być głosem
moich kolegów i koleżanek.
2. Mam pewne plany co do ozywienia życia szkolnego, ale na razie nie
będę o nich mówić ;)
3. W tym temacie nic się nie zmieniło. Być może później się to zmieni
4. Bycie sekretarzem jest troszkę trudne, gdyż muszę spisywać wszystkie
protokoły z zebrań Samorządu, ale daję sobie radę. Czerpię wzór z
zapisów z lat ubiegłych i jakoś się udaje. ktoś to musi robić. Czuję się
wyróżniona, że Opiekunka SU powierzyła mi taką funkcję.
                 (Opracowanie: Justyna Cieśla i Natalia Szostek)
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          SONIC

Sonic to mój 
najlepszy przyjaciel 
lubię go 
ponieważ jest szybki,
to komputerowy 
super bohater,
jest zdolny i gibki.
Nienawidzę Mario
ponieważ jest agresywny
i powolny
to postać fikcyjna.

                 (Kacper Sowa, kl.4)

W tym roku szkolnym nie
mieliśmy jeszcze okazji
zamieścić w gazetce twórczości
uczniowskiej. Czynimy to teraz. 

Kiedy w drugiej połowie
listopada spadł pierwszy śnieg,
jak zwykle bywa, najbardziej
ucieszyły się dzieci. Myśli o
zimie, zabawach na śniegu,
świętym Mikołaju tak zaprzątały
ich głowę, że nawet na lekcjach
niektórzy układali wiersze o tej
tematyce. Wyjątek zrobili
uczniowie klasy szóstej, którzy
stworzyli krótkie zabawne
opowiadanie z wykorzystaniem
zwrotów frazeologicznych ze
słowem "noga" w głównej roli.
W następnym numerze gazetki
ukażą się kolejne wiersze, dojdą
do nich także "świąteczne"
rysunki.

     Zima tuż tuż

Śnieg prószy zima tuż tuż.
Dzieci się cieszą już. 

Już czapki, szaliki ubierają
i na sanki szybko gnają.

Śnieg, śnieg błyszczy się
srebrzyście.
Powoli z nieba spadają białe
liście.

Idealnie, żeby ulepić bałwana.
By była zabawa udana.

Już zimno robi się 
a za oknem mróz skrzy się.

        (Dorota P. i Nikola Rz., kl.4)

 Wiersz o Mikołaju
Święty Mikołaj worek niesie,
worek pełen prezentów.

Dla Jasia klocki Lego, 
a dla Basi coś słodkiego.
Dla Oli worek fasoli, 
a dla Olka deskorolka.

Cieszą się dzieci, 
cieszą się dorośli,
bo moc prezentów 
u nich wnet zagości.

Czekamy na Ciebie 
nasz Mikołaju kochany,
bo u nas jesteś zawsze 
mile widziany!
           
           (Kamil K. i Michał G., kl.4)

         Śnieg
W święta zwykle pada śnieg,
Bo zima wtedy zawsze jest.
Lecz u nas tak niestety nie jest.

Nie ma dalej śniegu 
zaraz święta tutaj będą,
A śniegu dalej nie ma.
Czym ulepimy bałwana?
Czym się porzucamy?
Gdzie Mikołaj swe sanie
„zaparkuje”?

I tu nagle w dniu Wigilii,
Z nieba leci pełno puchu!
Mnóstwo białych płatków          w
ruchu.
I tak wiersz ten dobiega końca,
Cały biały z cudem w oczach!

                  (Wiktor Kuczaj, kl. 4)

         "Frazeologiczna"       
           przygoda Filipa

Filip wstał dziś lewą nogą i
wszedł zły do klasy. Już na
pierwszej lekcji matematyki
noga mu się powinęła i dostał
jedynkę z procentów. Stwierdził,
że  da nogę z kolejnych lekcji i w
tej szkole jego noga nigdy
więcej nie postanie. Na jednej
nodze skoczył do sklepu, kupił
colę i mentosy. Spożył to
natychmiast w dużych ilościach.
Jego ciało dostało drgawek, a on
znalazł się jedną nogą na
tamtym świecie. Wlókł się do
domu noga za nogą i żałował, że
jego wyczyn nie miał ani rąk, ani
nóg.
                  (Uczniowie klasy VI)

      Wiersze i opowiadania 
             naszych Koleżanek i Kolegów
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W dniu
13.10.2022r.
w naszej
szkole
świętowano
Dzień
Edukacji
Narodowej. 

Red... 
 AKCJA

Z tej okazji cała
społeczność
szkoły wzięła
udział w
uroczystym
apelu. W części
oficjalnej głos
zabrał Pan
Dyrektor B.
Buratowski,
który złożył

serdeczne
życzenia
wszystkim
pracownikom
szkoły,
podziękował za
trud wkładany w
kształcenie i 
 wychowanie.

                      Dziękujemy Pedagogom                 
                     i Pracownikom Szkoły

W dniu 6
października
2022 roku klasy
od I do V
wybrały się do
Lusławic, a
dokładnie do
Europejskiego
Centrum Muzyki
Krzysztofa
Pendereckiego,
aby po raz drugi
uczestniczyć

w
zorganizowanych
tam zajęciach.
Tym razem
skoncentrowane
one były na
tworzeniu
zielnika. 
Wspólne
tworzenie
zielnika w
Arboretum, w
którym

kompozytor
zgromadził
okazy z całego
świata, okazało
się świetną
zabawą. Była to
swoista podróż
w świat Natury
w jej najbardziej
barwnym czasie
w roku. 

                  Jesienne warsztaty edukacyjne                           
       w Europejskim Centrum Muzyki w Lusławicach 

  Ogólnopolski
Dzień Głośnego
Czytania był
obchodzony w
naszej szkole
29.09.2022r.
Uczniowie klas
młodszych

wysłuchali
wybranych
opowiadań,
które czytali im
starsi koledzy 
 z klas V- VIII. 

    Ogólnopolski Dzień         
      Głośnego Czytania

Uczniowie klasy
1 naszej szkoły
wzięli udział w
ogólnopolskiej
kampanii „Mała
książka - wielki
człowiek”
organizowanej

przez Instytut
Książki. Celem
jej jest
zachęcenie
pierwszoklasis -
tów do czytania,
rozwijania
umiejętności 

słuchania i
samodzielnego
odkrywania
świata literatury.

    Projekt "Mała książka       
       - wielki człowiek"

Czytanie

Dziękujemy

Justyna Cieśla
Natalia Szostek
Ola Osysko
Wiktor Kuczaj
Kamil Kwiek (4)
Kacper Sowa
Nikola Rzepka
Dorota Potępa
Michał Gniadek

RJ

KG
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            Projekt edukacyjny 
   "Ślemy do Was pozdrowienia"

             Narodowe Święto Niepodległości

W miesiącach wrzesień – listopad tego roku klasy
piąta i szósta pod kierunkiem Pani K. Gotfryd wzięły
udział w międzyszkolnym ogólnopolskim projekcie
pod nazwą „Ślemy do Was pozdrowienia”.
Ideą programu było propagowanie tradycyjnego
sposobu przesyłania pozdrowień w formie pocztówek.
Okazją do ich wysłania nie muszą być tylko święta.
Można to zrobić...tak po prostu, żeby komuś sprawić
przyjemność. Dlatego warto podtrzymywać tę
tradycję, gdyż jest to ciekawa forma komunikowania
się z innymi.
Projekt polegał na wymianie widokówek pomiędzy
szkołami z całej Polski oraz stworzeniu pocztówkowej
mapy naszego kraju. Pracując metodą projektu
uczniowie realizowali szereg celów: nawiązywanie
kontaktów z rówieśnikami z różnych regionów kraju,
rozwijanie kreatywności uczniowskiej, promowanie
szkoły, poznawanie różnych zakątków Polski,
doskonalenie umiejętności adresowania i
redagowania krótkich pozdrowień, utrwalanie i
stosowanie w praktyce zasad ortograficznych,
interpunkcyjnych, integracja zespołów klasowych.
Podsumowaniem projektu jest wykonana wspólnie
pocztówkowa mapa Polski, utworzona z nadesłanych
pocztówek oraz fotorelacja na stronie szkoły.

Dnia 10 listopada br. odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z
okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 104. rocznicy
odzyskania wolności przez Polskę. Akademia w wykonaniu uczniów
przede wszystkim miała  przypomnieć najważniejsze wydarzenia
historyczne, ale także wzbudzić refleksje. Część artystyczna
wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń
poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie
zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy
nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w
czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za
ojczyznę.
11 listopada to też święto dumy i radości. Dali temu wyraz uczniowie
wszystkich klas, którzy zaprezentowali pieśni żołnierskie i patriotyczne w
ramach Szkolnego Przeglądu Pieśni Patriotycznych. Trzeba przyznać, że
każda z klas, pod okiem wychowawców, wykazała się dużym
zaangażowaniem i pomysłowością. Prezentowanym pieśniom
niejednokrotnie bowiem towarzyszył krótki pokaz artystyczny, który
nawiązywał do tematyki wykonywanych utworów.


	Kto nas reprezentuje?
	Bartek Potępa, klasa 8
	Weronika Gzyl, klasa 5
	Kamil Kwiek, klasa 8
	Angelika Rzepka, klasa 7
	Poczet sztandarowy
	Wiersze i opowiadania               naszych Koleżanek i Kolegów
	W tym roku szkolnym nie mieliśmy jeszcze okazji zamieścić w gazetce twórczości uczniowskiej. Czynimy to teraz.
	Zima tuż tuż
	SONIC
	Śnieg prószy zima tuż tuż. Dzieci się cieszą już.
	Sonic to mój
	Już czapki, szaliki ubierają i na sanki szybko gnają.
	Kiedy w drugiej połowie listopada spadł pierwszy śnieg, jak zwykle bywa, najbardziej ucieszyły się dzieci. Myśli o zimie, zabawach na śniegu, świętym Mikołaju tak zaprzątały ich głowę, że nawet na lekcjach niektórzy układali wiersze o tej tematyce. Wyjątek zrobili uczniowie klasy szóstej, którzy stworzyli krótkie zabawne opowiadanie z wykorzystaniem zwrotów frazeologicznych ze słowem "noga" w głównej roli. W następnym numerze gazetki ukażą się kolejne wiersze, dojdą do nich także "świąteczne" rysunki.

	najlepszy przyjaciel  lubię go
	Śnieg, śnieg błyszczy się srebrzyście. Powoli z nieba spadają białe liście.

	ponieważ jest szybki, to komputerowy
	super bohater, jest zdolny i gibki. Nienawidzę Mario ponieważ jest agresywny i powolny to postać fikcyjna.
	Idealnie, żeby ulepić bałwana. By była zabawa udana.
	Już zimno robi się  a za oknem mróz skrzy się.


	Wiersz o Mikołaju
	Śnieg
	"Frazeologiczna"                   przygoda Filipa
	Święty Mikołaj worek niesie, worek pełen prezentów.
	Filip wstał dziś lewą nogą i wszedł zły do klasy. Już na pierwszej lekcji matematyki noga mu się powinęła i dostał jedynkę z procentów. Stwierdził, że  da nogę z kolejnych lekcji i w tej szkole jego noga nigdy więcej nie postanie. Na jednej nodze skoczył do sklepu, kupił colę i mentosy. Spożył to natychmiast w dużych ilościach. Jego ciało dostało drgawek, a on znalazł się jedną nogą na tamtym świecie. Wlókł się do domu noga za nogą i żałował, że jego wyczyn nie miał ani rąk, ani nóg.
	Dla Jasia klocki Lego,
	a dla Basi coś słodkiego. Dla Oli worek fasoli,
	a dla Olka deskorolka.
	Cieszą się dzieci,
	cieszą się dorośli, bo moc prezentów
	u nich wnet zagości.
	Czekamy na Ciebie
	nasz Mikołaju kochany, bo u nas jesteś zawsze
	mile widziany!
	Projekt "Mała książka               - wielki człowiek"


	Projekt edukacyjny     "Ślemy do Was pozdrowienia"

	Narodowe Święto Niepodległości

