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Oddajemy do dyspozycji czytelników pierwsze wydanie
gazetki szkolnej "Bocianie Pióro". Zapraszamy jednocześnie do
współpracy. Każdy, kto chce publikować w gazetce artykuły,
felietony, reportaże, recenzje, sprawozdania z życia szkoły i klas,
z wydarzeń, jakie miały miejsce w szkole i nie tylko, proszony jest
o kontakt z redakcją gazetki (Antek Łach kl.2).

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019
Wakacyjny czas niestety dobiegł końca. Rozpoczęliśmy 3 września 2018 roku
kolejny rok szkolny, który z pewnością dla wielu uczniów i nauczycieli będzie
czasem nowych wyzwań, sukcesów i ciężkiej pracy. Nowy rok szkolny
rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele pod wezwaniem św.Antoniego oraz
uroczystym apelem na placu szkolnym. Podczas apelu Pani dyrektor Violetta
Urban życzyła uczniom wielu sukcesów i mobilizacji w nauce. Szczególnie
gorąco pani dyrektor powitała uczniów klasy pierwszej życząc im wielu
sukcesów, dobrego wykorzystania czasu poświęconego na zdobywanie wiedzy
oraz mile spędzonych chwil w murach naszej szkoły. Po części oficjalnej
uczniowie rozeszli się do klas i wzięli udział w spotkaniach informacyjnych ze
swoimi wychowawcami.

„Akcja Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”
Na początku września uczniowie klas I-III naszej szkoły otrzymali odblaski w związku z
ogólnopolską kampanią społeczną prowadzoną przez PZU. Motywem przewodnim są popularne wśród
dzieci „Niestraszki”. Celem jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków z
udziałem uczniów. Taka mała rzecz – odblask, w pewnych sytuacjach może okazać się bezcenna i
uchronić dziecko przed wypadkiem. Kampania została objęta honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej.
Warto wiedzieć , że: Przy słabej widoczności, bez elementów odblaskowych, pieszy jest widoczny na
drodze w światłach mijania samochodu z odległości zaledwie 20-30 metrów. Przy prędkości 90 km/h,
kierowca pokonuje 25 metrów na sekundę i może nie mieć możliwości reakcji widząc pojawiającego się
pieszego. Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w element odblaskowy, odbijający światła samochodu,
kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli dużo szybciej. To może uratować
pieszemu życie.

NASZE SZKOLNE WYBORY
Dnia 12.09.2018r przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego
w naszej szkole. Wybory były swoistą lekcją demokracji dla wszystkich uczniów naszej
szkoły, uczniowie przekonali się, że w dorosłym życiu czeka ich wiele trudnych
wyborów. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie. W głosowaniu wzięło 78
osób, wśród wszystkich głosów oddanych 2 były nieważne.
Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego
zakończeniu dokonała obliczeń głosów.

DZIEN CHŁOPAKA
30 września tradycyjnie będziemy
obchodzić w szkole Dzień Chłopaka. .
Póki co przesyłamy im życzenia: Dzień
Wasz dziś się święci, więc życzymy
tego co Was kręci. Moc zabawy,
dobrych chęci, niech Was licho złe nie
nęci. złe przygody niech Was miną
oraz troski w dal odpłyną.

Wyniki głosowania:
1.Zofia Lipa 47 głosów
2.Hanna Suszyńska 29głosów

Narodowe Czytanie 2018
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.W 2013 roku
w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych
edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa.
W 2016 roku Quo vadis Henryka Sienkiewicza, a w 2017 roku lekturą Narodowego
Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
W tym roku wybór padł na „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. To utwór, z którym
zmierzyli się uczniowie naszej szkoły w ramach 7. edycji Narodowego Czytania.
W środę 12 września br. uczniowie, nauczyciele, ksiądz oraz zaproszeni goście
zaprezentowali fragmenty powieści ukazujące losy Cezarego Baryki na tle
historycznych wydarzeń związanych z odradzającą się po 123 latach niewoli Polską.
Tekst nie jest w kanonie lektur szkoły podstawowej, jednak wszyscy z wielkim
zaangażowaniem czytali wybrane fragmenty.
Szkolne Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka polskiego.

Z bocianiego gniazda
Odleciały bociany. W tym roku wcześniej o blisko dwa tygodnie. .
Zwykle bociany rozpoczynały masową wędrówkę na południe około połowy
sierpnia lub początku września. W tym roku było jednak inaczej. Pierwsze
odleciały już pod koniec lipca.
Szczególnie widowiskowe były tak zwane bocianie sejmiki, kiedy stada tych
ptaków gromadzą się na odpoczynek i żerowanie. Siadają na łąkach i polach, a
wieczorami na dachach wiejskich domów i latarniach.
Ornitolog z Grupy Ekologicznej Ireneusz Kaługa podkreślił, że wczesne odloty
bocianów to sytuacja wyjątkowa, nienotowana od lat. Kaługa mówi, że trudno
wytłumaczyć zjawisko wczesnych odlotów bocianów. Niewykluczone, że ma ono
związek z przyspieszonym w tym roku okresem wegetacji.
Ornitolog przyznał, że nie wszystkie bociany dolecą do afrykańskich żerowisk.
Szczególnie młode ptaki są w tym okresie narażone na wiele niebezpieczeństw,
chociażby słupy energetyczne, na których młode, niedoświadczone ptaki
siadają, by odpocząć i przenocować. Często zostają porażone przez prąd i giną.
Pierwszą zimę przeżywa zaledwie około 40 procent młodych bocianów.
My wioska Bociania – życzymy naszym skrzydlatym przyjaciołom szczęśliwej
drogi i czekamy do wiosny aż do nas wrócą.

CIEKAWOSTKI – CZYLI KĄCIK WIEDZY UŻYTECZNEJ
I BEZUŻYTECZNEJ
Czy wiesz, że ludzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia?
Czy wiesz, że najstarszy kot na świecie miał 38 lat?
Czy wiesz, że największa
na świecie sekwoja mierzy 115 metrów?
Czy wiesz, że Festiwal Wielorybów
odbywa się w mieście Hermanus w RPA?
Czy wiesz, że na Madagaskarze używa się
języka francuskiego i malgaskiego?

Humor
Jak się nazywa kot który leci?
-Kotlecik
Co robi kierowca kiedy jest mu zimno? -Siedzi w golfie

Gdzie facet spędza urodziny? -u rodziny :)
Kto najbardziej lubi pić colę? -Kolarz
Dlaczego długopisy nie chodzą do szkoły?
-Bo się wypisały

Dlaczego drukarka zajmuje ciągle drugie miejsce?
-Bo zawsze jest tusz-tusz

●

Na co czeka maszynista? -Na swoją kolej

Krzyżówki i łamigłówki

Kącik literacki, czyli nasi uczniowie piszą
"Pisać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to
chodzi, jak co komu wychodzi..."
Zmieniając słowa piosenki wykonywanej przez Jerzego Stuhra,
zapraszamy do kącika literackiego wszystkich młodych twórców z naszej szkoły.
Jeżeli napisałeś lub napisałaś wiersz, opowiadanie, esej lub jakąkolwiek pracę i
chciałbyś/chciałabyś się pochwalić swoją twórczością - zapraszamy. Tutaj jest
miejsce na Twoją pracę.
Wybrałam się na spacer z rana
Niestety, muszę iść sama.
Kto pójdzie ze mną? Zrobiłam wyliczankę,
lecz wszyscy schowali się za firankę.
Myślałam, że będzie radości tyle,
ale uciekli jak wiosenne motyle.
Więc idę lasem, patrzę, a tu malutki jeżyk
jak z bajki okrąglutki.
Na plecach taszczył cztery kasztany,
a nad głową latały nam bociany.
Lidia Janczak

Gdy poranny budzik, budzi mnie z rana.
To pyszne śniadanie przyrządzam sama
odsłaniam sobie moją piękną kolorową firankę
i robię super krótką gimnastyczną wyliczankę.
Gdy wychodzę z domu i sił mam tyle,
to wokół mnie fruwają niebieskie motyle,
z przeciwka wyłania się kotek malutki ,
który ma brzusio bardzo okrąglutki .
Na dachu siedzą 2 ostatnie bociany ,
a z drzew spadają brązowe kasztany.
Nikola Tylka

