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  104 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

             Mamy tę moc!- razem sięgamy gwiazd.
                Tydzień Uczniowskiej SuperMocy.

Dzień w piżamach. 
     Dzień Życzliwości i Pozdrowień,

                 Mali artyści i ich jesienne aranżacje.
                  Dumni z naszych. Sportowe sukcesy. 
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Dla upamiętnienia powrotu Polski na mapy świata po 123 latach zaborów 
obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 

W naszej szkole odbyły się lekcje poświęcone temu wydarzeniu a także uroczysta akademia. 
Wspólnie odśpiewaliśmy także nasz hymn. W obchody tego ważnego święta włączyli się i mali, i duzi.

Bo wszyscy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. 

.. ..
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Przedszkolaki,  ubierając się w piżamy, włączyły się w  w akcję charytatywną 
Fundacji „Gdy Liczy się Czas”. 

Dla wielu podopiecznych fundacji piżama stała się nieodłączną częścią codzienności. 
To, co dla nas jest związane z odpoczynkiem i spokojem, dla innych jest symbolem walki 
o zdrowie i życie. Okazujemy wsparcie wszystkim najmłodszym pacjentom i ich rodzinom

 poprzez zmianę codziennych ubrań na piżamy.
Dar uczyniony z serca powraca do nas z podwójną siłą!!!
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Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji "Tydzień Uczniiowskiej SuperMocy". 
Na korytarzu i w klasach zaroiło się od gwiazd sportu, muzyki, filmu. 

Wyobraźnia i kreatywność naszych uczniów nie zna granic! 
Mamy tę moc!
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Mali artyści i ich jesienne dzieła.
Gratulujemy talentu i kreatywności!
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21 listopada przypada Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 
Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie znane jest pod nazwą World Hello Day. 

Jego tradycja sięga 1973 roku, kiedy to bracia  McCormack zaprotestowali przeciwko wojnie między
Izraelem a Egiptem (tzw. wojna Jom Kipur). Mężczyźni wysłali wówczas aż 1360 listów (w siedmiu

językach) do liderów państw na całym świecie, zachęcając tym samym do wzięcia udziału 
w pierwszych obchodach World Hello Day. 

Ich apel spotkał się z dużym odzewem, dziś Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony
jest w 180 krajach. 
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Zawodnicy NTG Nysa / SP2 z OMS NYSA  w składzie:
Wojciech Dumański, Wiktor Lichwa, Szymon Szymański,

Alan Białochławek oraz Karol Jary obronili tytuł 
Mistrza Polski z roku 2021!

.

.

Wiktor Tajduś  zdobył tytuł wicemistrza Europy 
w 19th European Open Karate Championship &

Kyokushin Karate European Cup Myślenice 2022

Nasze zawodniczki wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu
w Unihokeja Dziewcząt w Sidzinie i zajęły I miejsce.

Tym samym uzyskały awans do turnieju 
o Mistrzostwo Województwa Opolskiego.

.

Także chłopcy wzięli udział w Mistrzostwach
Powiatu w Unihokeja. 

Różnicą jednej bramki ze zwycięską drużyną
zawodnicy zajęli II miejsce, co dało im awans

do turnieju o Mistrzostwo Województwa.

Jesień obfituje w sukcesy sportowe naszych uczniów, sprawiając,
że mimo chłodnych dni, robi się gorąco :)

Wszystkim serdecznie gratulujemy, dziękujemy za sportowe emocje 
i mocno trzymamy kciuki za kolejne dobre wiadomości. 
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.
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Uczniowie klasy 8 piłkarskiej reprezentowali gminę i powiat Nysa
w półfinale wojewódzkim halowej piłki nożnej.  Pomimo słabszych warunków fizycznych oraz różnicy

wiekowej nasi dzielni piłkarze po naprawdę trudnych zawodach z wymagającymi rywalami zdobyli
pełną pulę punktów, wygrywając wszystkie mecze.

Mamy wspaniały zespół młodych ludzi. Nasi chłopcy po raz 3 z rzędu są w najlepszej czwórce szkół
podstawowych w województwie opolskim i będą grali w finale wojewódzkim!

.
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Następny numer już w grudniu.Zapachnie świętami. :)
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