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Wydanie specjalne

Egzemplarz bezpłatny

Hej!
Semestr pierwszy roku szkolnego 2014/2015 dobiegł końca.
Przed nami ferie zimowe. Może wtedy zawita do nas
prawdziwa zima? Od 2 marca rozpoczynamy systematyczną
i solidną pracę tak, by wyniki na koniec roku były świetne!

Szymon Orzechowski, uczeń klasy 4, jest najlepszym uczniem szkoły w pierwszym semestrze.
Uzyskał średnią ocen 5,0! Wzorowa ocena zachowania potwierdza to, że jest to Kolega godny
naśladowania. Gratulujemy i życzymy osiągnięcia średniej 6,0!!!

Szkolne wieści
Co nas czeka w drugim semestrze?
Data
12 lutego 2015 r.
16 lutego - 1 marca
2015 r.
17 marca 2015 r.

20 marca 2015 r.

Wydarzenie
Szkolny Konkurs Recytatorski
Ferie zimowe
Spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami
Pierwszy Dzień Wiosny i Szkolna Olimpiada Sportowa
„W zdrowym ciele - zdrowy duch”

24 marca 2015 r.

31 marca 2015 r.
1 kwietnia 2015 r.
1 kwietnia 2015 r.
2-7 kwietnia 2015 r.

21 kwietnia 2015 r.

21 kwietnia 2014 r.
30 kwietnia 2014 r.
12 maja 2014 r.
26 maja 2014 r.
1 czerwca 2015 r.
5 czerwca 2015 r.

16 czerwca 2015 r.

26 czerwca 2015 r.
27 czerwca 31 sierpnia
2015 r.

Dzień Otwartych Drzwi - warsztaty wielkanocne, występy
teatralne
Dziecięca Manufaktura
Pomysłów VI
Sprawdzian szóstoklasistów
OKE
Dzień wolny od zajęć lekcyjnych
w klasach 1-5
Wiosenna przerwa świąteczna
Indywidualne spotkania rodziców
z wychowawcami i nauczycielami
Dziecięca Manufaktura
Pomysłów VII
Uroczystość z okazji Święta
Konstytucji 3. Maja
Dziecięca Manufaktura
Pomysłów VIII
Spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami
Skarby i cuda Dolnego Śląska wycieczka do Kowar i Karpacza
Dodatkowy dzień wolny od zajęć
lekcyjnych
Indywidualne spotkania rodziców
z wychowawcami i nauczycielami
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2014/2015
Ferie letnie, czyli WAKACJE

Redakcja gazetki zaprasza chętnych do pracy
nad kolejnym, czwartym numerem, który będzie redagowany po feriach zimowych.
Jeżeli masz pomysł, chcesz się wypróbować
w roli dziennikarza, masz swój wiersz, opowiadanie lub rysunek, czy fotografię, to zgłoś się
do pana Piotra Januszka, osobiście lub
mailowo: pracownia.przyrody@gmail.com

Atlas sukcesów
Poza Szymonem Orzechowskim, do grona najlepszych dołączyli:
- w klasie 5 - Nikola Kwiatkowska,
- w klasie 6 - Maciej Niesyn.
Gratulacje!!!
Nie samymi ocenami uczeń żyje  Okazuje się,
że każdy ma wiele innych, bardzo ważnych sukcesów. Oto ich przykłady:
Wygrana w turnieju warcabowym z całą moją rodziną. Wygrana z moim tatą w bilarda. „Nabicie” 66 level’a w grze Margonem.
Wygrana Blitz SG w Minecrafcie. Wgrana z bratem w piłkę nożną.
Wygrana w konkursie organizowanym przez świetlicę wiejską.
Uczenie brata gry w cs. Założenie bloga o szkole.
Zwycięstwo w turnieju 1 ligi w „FIFA World”.
Zostanie kapitanem drużyny sportowej.
Pochwała pani Katarzyny Zaremby, za dokładne zrozumienie i przeczytanie lektury. Udział w ligowych zawodach piłki nożnej.
Pomoc moim bliskim w rozwiązaniu ich problemów.
Poznanie nowych ludzi. Pomoc koledze w założeniu gmail’a.
Aktywny występ w jasełkach, po raz pierwszy!
Pisanie książki. Piszę ją na komputerze, gdy mam czas lub gdy w domu nie ma internetu. Przez pisanie książki lubię, w ogóle, dużo pisać.
Nauczenie brata i kuzynki liczenia do 100 oraz dodawania i odejmowania. Wyróżnienie w konkursie z gry AQW - trzeba było zaprojektować ubranie.
Nauczenie się poprawnego wymawiania jednego zdania po japońsku.
Bardzo mi na tym zależało, ponieważ uczę się w domu języka
japońskiego.
Nauczenie mojego brata liczenia do dziesięciu oraz odejmowania i
dodawania dziesiątkami. Moim największym osiągnięciem roku 2014
był występ w Jasełkach. Wszyscy chwalili szkołę, że były to najlepsze
jasełka, jakie widzieli.
Nauczenie się wielu nowych umiejętności na wuefie, np. stania na rękach. Nauczenie się i rozwinięcie swoich umiejętności w zespole tanecznym. Udało mi się nauczyć moją siostrę liczyć.
Pomaganie osobom niepełnosprawnym i radość z tego, że wszystko
wyszło dobrze. Wstąpienie do szkolnego zespołu tanecznego i rozwinięcie talentu artystycznego (np. malowania).
Uzyskiwanie dobrych ocen w szkole, nie chodząc do polskich szkół
przez 4 lata. Mam zdolności artystyczne i muzyczne.
Pochwała za „plastyczność”. Moim zdaniem jest moja najlepsza ocena z muzyki bo bardzo lubię śpiewać.
Przygotowania do konkursu recytatorskiego.
Bardzo dobry wynik w biegach, nie jest najlepszy, ale dla mnie wyjątkowo dobry. Występy na scenie, np. w „Kopciuszku”.
Pierwsze sukcesy na lekcjach przyrody!
Pochwała za nauczenie się miast i województw.
Trzecie miejsce w konkursie z j. polskiego.
Najlepszy wynik z toru przeszkód na wuefie.
Drugie miejsce w czasie przejścia toru przeszkód.
Pochwała nauczyciela. Rodzice mnie chwalą za mycie naczyń i opiekę nad siostrą.
Pochwała od mamy za samodzielne umycie podłogi i uprzątnięcie
klatki chomika.
Rodzice chwalą mnie za sprzątanie, mycie naczyń, mycie podłóg,
podlewanie kwiatów i odkurzanie.
Pochwała pani od matematyki za grzeczne zachowanie i aktywność.
Pochwała od mamy za sprzątanie pokoju.

