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   Co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Z tej okazji uczniowie klasy szóstej pod opieką p. Izabeli Mieczkowskiej przygotowali specjalny apel.

   Występ opowiadał o historii żołnierzy wyklętych - kim byli, czego dokonali, w jakich warunkach przyszło im
żyć i walczyć.
   Widzowie mieli także okazję poznać bliżej niektórych bohaterów, w tym Danutę Siedzikównę.
Inscenizacja miała na celu utrwalenie w sercach uczniów pamięci o bohaterach naszego narodu, którzy
niesłusznie i niesprawiedliwie przez lata byli nazywani zbrodniarzami.
   Właśnie dzięki wydarzeniom takim jak ten apel pamięć o poległych nigdy nie zgaśnie. Pamięć o ludziach,
którzy poświęcili  życie dla wolności i suwerenności ojczyzny to nasz obowiązek.

PAMIĘĆ - TO NASZ OBOWIĄZEK
APEL PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
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  WALENTYNKOWE LOVE

 Walentynki
to
szczególnie
miły czas.

 Właśnie z
tej okazji
dnia
14.02.2023r.
w naszej
szkole
odbyła się
dyskoteka
walentynkowa.
   
  

Tego dnia
uczniowie
przyszli do
szkoły ubrani
w odcienie
różu i
czerwieni.

 Wszyscy miło
spędzili ten
czas w wesołej
atmosferze i
przy dobrej
muzyce.

Przez cały

dzień w szkole
funkcjonowała
także
fotobudka, w
której można
było zrobić
sobie zdjęcie
ze znajomymi.

Oprócz tego
jak co roku za
pośrednictwem
poczty
walentynkowej
każdy mógł
napisać

anonimowy list
do swojej
sympatii lub do
przyjaciół.
Kartki zostały
rozdane w
trakcie trwania
zabawy.

Na samym
końcu dzieci
mogły wziąć
udział w
zabawie
Limbo.

Jako iż każdy
świetnie się
bawił imprezę
można uznać
za udaną.
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    LOTERIA
FANTOWA
NA  RZECZ
OSÓB 
 STARSZYCH

.

ZIMA 
Z KSIĄŻKĄ

Pomimo tego,
że za oknem
panowała
zima, w
naszych
sercach nie
zabrakło
ciepła i
dobroci.
Doskonałym
dowodem na to
była Loteria
Choinkowa

pod
hasłem "Dzieci
Seniorom".
Akcja została
zorganizowana
przez P. Beatę
Lewandowską
oraz uczniów
klasy VIII a
odbyła się
16.01.2023 r.
Celem
wydarzenia

była zbiórka
pieniędzy na
cel akcji
„Zawieszony
obiad".

Ferie to czas odpoczynku i czas
wolny. Po powrocie z nart czy
łyżew przyjemnie jest usiąść pod
kocem i przeczytać rozdział
swojej ulubionej książki. Dlatego
właśnie w naszej szkole p. Iza z
biblioteki porozwieszała plakaty
zachęcające uczniów do
zapoznania się z bogatą ofertą
szkolnej biblioteki.

.

   Muzyka,
maski i dobra
zabawa.
Tak można
podsumować
zabawę 
choinkową,
która odbyła
się w naszej
szkole 20.02
br.

Oprócz tańca i
muzyki na tej
szkolnej
dyskotece
pojawił się
ciekawy, 
karnawałowy
akcent.
W tym roku
motywem
przewodnim
całego
wydarzenia były
maski

 karnawałowe.

Podczas
zabawy
uczniowie mogli
wziąć udział w
różnych grach i
konkursach.

Uczestniczy
przygotowali
również słodki
poczęstunek.
 
W trakcie
imprezy odbył
się m.in. 
konkurs na
najlepszą
maskę
karnawałową.
Na autorów
tych
najciekawszych
czekały
dyplomy i różne

 nagrody.

Zabawę można
uznać za
udaną.

 
           ZABAWA CHOINKOWA

.

.
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 FERIE, FERIE...
 Odwiedzili nas funkcjonariusze policji i straży pożarnej 

    DZIEŃ BABCI, A   
     POTEM DZIADKA

 STARCIE TYTANÓW
  konkurs mitologiczny

 Rozpieszczają, troszczą się,
kupują prezenty, przymykają
oko na wiele, mają cierpliwość
aniołów i można na nich liczyć.
Mowa o naszych kochanych
babciach i dziadkach, których
święto przypada w styczniu.

 I właśnie z tej okazji najmłodsi
żakowie naszej szkoły chcieli im
podziekować swoimi występami.
Były chwile humoru, wzruszeń i
refleksji, a także wspólna
biesiada ze słodkim
poczęstunkiem i tańcami.
Życzymy wszystkim babciom i
dziadkom zdrowia, spokoju,
radości i samych miłych snów!

  STOPKA REDAKCYJNA
red. nacz. Dawid Przybysz
red. numeru: Samanta Domurat,
Michał Bekieszczuk, Martyna
Przybysz 
grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. - p. Edyta Wlazło

 znajdziesz nas na: 
   spkiwity.pl   juniormedia.pl 

.

Co roku
słyszymy o
wypadkach,
których można
było uniknąć
gdyby ...
Dlatego przed
feriami 
wyposażono
nas w solidną
dawkę wiedzy,
byśmy spedzili
przerwę od
nauki
bezpiecznie. .

 Dnia 22.02 br. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy z mitów
greckich.
Do rywalizacji przygotowanej przez p. Edytę Wlazło przystąpiło 14
uczestników. Ostatecznie tytuł mistrzowski zdobył Dawid Przybysz z kl.
VIII. Drugie i trzecie miejsce zajęli kolejno: Wojciech Oleszczuk oraz
Michał Bekieszczuk. Gratulacje!

.

.
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