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Kalendarz nowego roku szkolnego 2017/2018
WRZESIEŃ - nie martw się, że znów trzeba iść do szkoły. Ciesz
się, że szkoła nie przyjeżdża do ciebie.
PAŹDZIERNIK - uczeń i jabłka nie powinni się obijać, bo inaczej
psują się pod koniec roku.
LISTOPAD - pokochaj szkolny dzwonek, on pokocha ciebie.
Wybawi cię od odpowiedzi, gdy będziesz w potrzebie.
GRUDZIEŃ - jeśli złapałeś pałę, ciesz się, że nie złapałeś dwóch
pał albo trzech.
STYCZEŃ - jeśli nie wiesz jak zacząć odpowiedź, powiedz o tym.
Najważniejsze, byś ładnie skończył.
LUTY - nie ma złych ocen, są tylko niewyrozumiali rodzice.
MARZEC - jeśli był dzwonek na początek lekcji, będzie i na
koniec.
KWIECIEŃ - ławka szkolna najlepszym przyjacielem ucznia, jedyna nie zdradzi, gdy ściągasz.
MAJ - nie ściskaj gąbki przy tablicy, chwyć za to matematyczkę za serce, opowiedz o rozwiązywanych z rodzicami
ponadprogramowych zadań.
CZERWIEC - każdy dzień w szkole zbliża do wakacji.
Wyboru z internetu dokonała P. Agnieszka Pawłowska, a Rodzice przedstawili 4 września na rozpoczęciu roku.

Dnia 9 września 2017 roku w sobotę odbyły się
zawody pn.: „ Wędkarstwo dobra sprawa – sport, przygoda
i zabawa” nad jeziorem Trzebień III. W zawodach udział
wzięły dzieci ze szkół gminy Bobolice – chętnych nie
zabrakło! Konkurs polegał na łowieniu ryb metodą
spławikową. Szczęście dopisało uczniom naszej szkoły,
którzy zdobyli zaszczytne miejsca t.j.: Franciszek Czarnecki – I miejsce oraz Rafał Paterek – VII. Serdecznie
gratuluję. Organizatorzy pamiętali jednak o wszystkich
uczestnikach konkursu i dla każdego mieli praktyczne
i miłe upominki. Spotkanie zakończyło się ogniskiem, na
które można było sobie pozwolić, ponieważ pogoda była
idealna. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom oraz
dziękuję organizatorom zawodów. Do zobaczenia za
rok!
Konrad Serowski

W dzisiejszym numerze polecamy:
I znów szkoła,
„ Wędkarstwo dobra sprawa – sport, przygoda i zabawa”,
Byliśmy na wycieczce rowerowej,
Sprzątaliśmy też świat,

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co powiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny!

Wydanie gazetki przygotowane przez Martynę Pakos, Klaudię Lesiak i Konrada Serowskiego uczniów klasy VI, pod opieką Jolanty
Pindelskiej. Egzemplarz opracowany nakładem własnym szkoły. Poszukujemy sponsorów.
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Integrujemy się, uczymy i bawimy.
W sobotę 16 września br., w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu, 11 uczniów wybrało się ścieżką
rowerową na spotkanie integracyjne z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Kurowie, której opiekunem była Pani Grażyna
Jankowska. Na miejscu rozegraliśmy zawody sportowe
przeprowadzone przez Pana Arkadiusza Kowalczyka –
zwycięzcami zostali wszyscy uczniowie. Bardzo miłym
akcentem było spotkanie z gospodarzem- leśniczym
Lubowa, Panem Radosławem Nowickim, który w ciekawy
sposób opowiedział o osobliwościach przyrody naszej
okolicy.
W konkursie historyczno – przyrodniczym I miejsce zajęła Amelia Misztal, natomiast Martyna Pakos uplasowała
się na III miejscu.

Wspólne wyjazdy umożliwiają lepsze poznanie przez uczniów
rzeczy i zjawisk, wpływają na rozwój zdolności postrzegania,
kształtowania wyobraźni, myślenia oraz służą utrwalaniu
zdobytej wiedzy. Udział w wycieczce rowerowej uczy i
doskonali korzystanie z ruchu drogowego oraz podnosi na
wyższy poziom technikę jazdy na rowerze .
Dziękuję Paniom Monice Rylik i Alicji Serowskiej oraz
Panu Dawidowi Bejmowi za pomoc w opiece nad uczniami.
Jolanta Pindelska

Dnia 15 września odbyło się ''Światowe Sprzątanie Świata''. Nasi
uczniowie ruszyli sprzątać w okolicach Drzewian. Uczniowie klas 0-III poszli
sprzątać w stronę kościoła i na tory. Natomiast uczniowie klas IV-VII udali się
na sprzątanie okolic jeziora. Okazało się, że śmieci było mało, ale były. Znalazły
się również dwie opony samochodowe. Niestety, pogoda nie pozwoliła nam na
grilla i zabawy, więc odbył się 6 dni później, czyli 21 września. W ramach zajęć
lekcyjnych uczniowie klas I-VII udali się na salę gimnastyczną, gdzie każda
klasa robiła plakaty promujące dbałość o przyrodę. Nie obyło się również bez
konkursu ekologiczno-przyrodniczego. W kategorii klas I-III Milena Zalas
zajęła I miejsce. W kategorii klas IV-VII, I miejsce zajęła Martyna Pakos .
Zwieńczeniem akcji był, przy pięknej pogodzie, grill – za który serdecznie dziękujemy
sponsorom.
Klaudia Lesiak

Z ostatniej chwili...
W konkursie ''Wybieramy mistrza pięknego czytania'', który odbył się 27 września 2017 w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Bobolicach, Konrad Serowski zdobył wyróżnienie.
Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresje.
Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz jest wyższy, a raz szerszy.
Zwyczaj opalania się na plaży pochodzi z epoki brązu.
Telewizja to złodziej czasu, ale ja tego złodzieja lubię.

