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Wybory do Samorządu 
Szkolnego

Tradycyjnie na początku roku szkolnego 
odbyły się wybory do SU. W  tajnym
głosowaniu uczniowie wybrali swoich
przedstawicieli: Julie  Molasy z VIId, która
została przewodniczącą ,Oliwię Kabzińską
z VI b i Julie Patyk z IVa. Dziewczyny
będą pełniły funkcje zastępcy
przewodniczącej. 
Przed wyborami do SU odbyła się
kampania wyborcza Każdy
kandydat musiał wykonać plakat, na
którym zamieścił najważniejsze
 informacje o sobie. Mogliśmy
poznać zainteresowania oraz
plany kandydatów. 
Dzięki temu wybór  był łatwiejszy.
                                            Oliwia P.

Dzień Edukacji
Narodowej 

Plakaty kandydatów do SU

14.10. obchodzimy  Dzień Edukacji Narodowej. 
Z tej okazji życzymy wszystkim nauczycielom miłego roku szkolnego, dużego
magazynu cierpliwości, mało złości, historii pełnych humoru i dobrego nastroju :-).
W naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, w czasie której zostały przyznane
Nagrody Dyrektora. Samorząd uczniowski wręczył nietypowe dyplomy : dla najlepiej
uczącego nauczyciela, najbardziej wymagającego i najweselszego. W każdej kategorii
dyplom otrzymał pan Opaliński, co wzbudziło powszechną radość. Następnie odbył
się program artystyczny przygotowany przez uczniów klas 7, będący karykaturą na
współczesnych uczniów. 
                                     (Ogórek-Kiszony)

Kampania wyborcza do SU

J.Janeczek

J.Janeczek
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Warsztaty 
o uzależnieniach

Spotkanie z podróżnikiem

Od 22.09.2017 r. wybrane klasy uczestniczyły w spotkaniu z podróżnikiem zorganizowanym przez Centrum
Handlowo-Usługowe Guliwer. Pan Paweł Rakowski opowiadał o swoich podróżach do Nepalu i o życiu ludzi
(zwłaszcza dzieci) w tym kraju. Ten niezwykle miły człowiek co roku wyjeżdża tam dla dzieci, które nie mogą się
uczyć w tak dobrych warunkach jak my. Jest wolontariuszem dostarczającym im pomoce i przybory do nauki. Mieliśmy
przyjemność spotkania się  z nim oraz obejrzenia przygotowanej przez niego prezentacji. Zdjęcia  były niezwykle wzruszające i ukazywały życie  mieszkańców Nepalu.
Dowiedzieliśmy się ,że najpopularniejszym środkiem transportu są osły. Do niektórych miejsc można dotrzeć tylko po wiszącym nad przepaścią moście.Większość ludzi to
analfabeci.Nie ma obowiązku chodzenia do szkoły. Uczęszczają do niej tylko dzieci, które mówią po angielsku.Pozostałe muszą pracować.Dziewczęta bardzo młodo wychodzą
za mąż.Zauważyliśmy, iż .życie dzieci jest o wiele trudniejsze niż nasze, więc chyba nie warto narzekać.. 

Oliwia i Ola VII d

Spotkanie z podróżnikiem

Zajęcia profilaktyczne

Uczniowie wszystkich klas siódmych uczestniczyli      
w warsztatach dotyczących profilaktyki
uzależnień.Prowadzący zwrócili uwagę na to ,że
najwięcej osób uzależnionych jest od nikotyny, ale w
dalszym ciągu nie traktuje się tego nałogu tak
poważnie, jak narkomanii
czy alkoholizmu.Przeprowadzono ćwiczenia
skutecznego odmawiania i asertywności.Było
zabawnie, ale nie śmiesznie, bo problem przecież
poważny.

J.Janeczek

J.Janeczek
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Dni  Bezpieczeństwa 

Tablica informacyjna o DB

Prace uczniów

W dniach od 25 do 29 września w naszej szkole
obchodziliśmy Dni  Bezpieczeństwa. Tym razem
odbyły się one pod hasłem: Bardzo ważna sprawa -
bezpieczna zabawa. Zaplanowano wiele akcji, których
celem było przypomnienie zasad bezpieczeństwa
obowiązujących w ruchu drogowym.
Uczniowie klas IV-  VII przygotowywali regulaminy
obowiązujące w czasie wycieczek pieszych oraz
autokarowych. Trzeba było również wykonać gazetkę
związaną z tym tematem i wywiesić na drzwiach
sali.Autorzy najciekawszych gazetek zostali
wyróżnieni.  Klasy czwarte układały słowa piosenki o
ruchu drogowym  na melodię przeboju Kai "Po co".
Odbyło się głosowanie, który z tych tekstów jest
najciekawszy. Zwyciężyła klasa IV e, która na apelu
podsumowującym 9.października wykonała piosenkę i
zatańczyła. 

(Uczniowie klas czwartych wykonywali prace plastyczne. Ich zadaniem było zrobienie Pana Stopka z
wykorzystaniem różnych materiałów. Z kolei piątoklasiści i szóstoklasiści  projektowali znaki bezpieczeństwa,
które według nich powinny  obowiązywać w naszej szkole. Znalazły się wśród nich m.in. znaki zakazujące
śmiecenia w szkole i nakazujące wiązanie sznurowadeł. Widać , że wszyscy zauważamy te problemy i w tych
pracach mogliśmy na nie zwrócić uwagę. Wykonawcy najciekawszych kukiełek Stopków oraz znaków zostali
nagrodzeni. otrzymali ciekawe upominki.
Oczywiście przez cały tydzień nosiliśmy odblaski, kierując się zasadą: Im więcej, tym lepiej. Dobrze byłoby,
gdybyśmy pamiętali o nich na co dzień , zwłaszcza że przed nami szara i ponura jesień.Dbajmy o swoje
bezpieczeństwo nie tylko w czasie Dni Bezpieczeństwa.
                                                                                                                                               Ola B.

J.Janeczek

J.Janeczek
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Redakcja

Julia Molasy , Gosia Majewska
Oliwia Polit, Ania Laszczyk,
Ola Borsiak
opiekun Jolanta Janeczek 

            Zapraszamy do współpracy 

Witajcie w nowym roku szkolnym! 
Mamy nadzieję, że będziecie chcieli czytać,
to co dla Was przygotujemy. Postaramy się,
aby gazetka była ciekawa i poruszała
sprawy bliskie uczniom. 
Zachęcamy do współpracy. Jeśli masz
czas, możesz do nas dołączyć.
Spotykamy się w każdy poniedziałek 
o 15.30 w sali 105. 
Zapraszamy!!!

Członkowie redakcji 

Członkowie Redakcji J.Janeczek
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