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Gdy kwitną akacje –już czas na wakacje.
To okres wesoły, bez książek i szkoły.Pamiętajcie o bezpiecznych wakacjach!
Bo lato i słońce - to super jest sprawa,Miłego wypoczynku ;)
Kiedy trwa nieprzerwanie zabawa.

PODZIĘKOWANIA OD TRZECIOGIMNAZJALISTÓW
Serdecznie dziękujemy naszej wychowawczyni Pani Aleksandrze Parlak za to, że wspierała nas w trudnych
chwilach, pomagała w rozwiązywaniu konfliktów, a przede wszystkim, że miała nas pod opieką aż sześć lat.
Pragniemy także podziękować Panu dyrektorowi za wspaniałe poczucie humoru oraz za to, że się na nas nie
gniewał gdy broiliśmy.
Jesteśmy wdzięczni Pani Elżbiecie Sudoł za to, że potrafiła nam przemówić do rozsądku oraz żartować
razem z nami.
Składami podziękowania Pani Monice Gierszewskiej, która pomagała nam przy wyborze szkoły, a także za
to, że z każdą dręczącą sytuacją mogliśmy się do niej zgłosić.
Chcemy także podziękować wszystkim nauczycielom za to, że ciekawie przekazywali nam informacje na
lekcjach oraz za to, że pilnowali nas na przerwach, a to wszystko w trosce o nasze bezpieczeństwo.
Bardzo dziękujemy Paniom kucharkom za przepyszne obiady oraz Paniom sprzątaczkom, które dbały o to,
abyśmy przebywali w czystych pomieszczeniach. Dziękujemy !!!

DZIEŃ

DZIECKA

Dzień Dziecka w naszej szkole obchodziliśmy 02.06.14r. Z tej okazji przygotowano dla uczniów wiele zabaw
i konkursów. Na przykład wyznaczone z każdej klasyosoby musiały przebrać się za niemowlę, przedszkolaka,
dziecko z podstawówki czy nastolatka. Było dużo śmiechu. Trzeba było także narysować kredą plakat, którego
przewodnim tematem było dziecku. Pomysły były różne i bardzo ciekawe. Szczególnym zainteresowaniem
cieszył sięprogram „Mam Talent", w którym wyróżniony został zespół ,,Księżniczki z wieży ciśnień", czyli duet
sióstr Mai i Alicji Czarneckich. Każdy uczestnik otrzymał wspaniałe nagrody. Takich Dni Dziecka, w ciągu roku,
przydałoby się więcej.

Czy nasi szóstoklasiści są zadowolenie
z wyników egzaminów?
,, Napisałam na 95% i z tego wyniku
jestem zadowolona " - Alicja Czarnecka
,,Nie uzyskałam dobrego wyniku" –
Wiktoria Metlicka
,, Jesteśmy zadowoleni ze swoich
osiągnięć " - Arek Gostomczyk, Kacper
Jarzembiński oraz Andrzej Różek
,, Nie podoba mi się mój wynik " –
Filip Liszewski
,, Efekt jest zadowalający " –
Manuela Hoppe

Co uczniowie klas I-III będą robili
w wakacje?
- Pojadę nad morze - Oliwia Kluk,
- Będę u babci - Wiktoria Reca,
- Wakacje spędzę bawiąc się z siostrą,
jeżdżąc na wycieczki i nad jezioro –
Kinga Wera,
- Będę nocowała u koleżanki, jeździła na
basen oraz wylegiwała się na plaży Jagoda Chacińska,
- Będziemy kosili trawę - Michał Czaja i
Kacper Watras,
- Na pewno będę jeździł traktorem Emil Pelowski,
- Wakacje spędzę u mojej cioci –
Kacper Trzebiatowski.

„Prewencja, ale inaczej‘’
23.05br. w Ugoszczy o godzinie 09:30 odbył się powiatowy turniej prewencyjno-edukacyjny
„Prewencja, ale inaczej”. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób, w tym 15 drużyn
z podstawówki i 8 z gimnazjum. Nasi gimnazjaliści w składzie: Magdalena DepkaPrądzinska,
Dominik Kotz, Emilia Kotz, Patrycja Bela, Paweł Spychalski i Michał Matyszewski, uzyskali
trzecie miejsce, a podstawówka, którą reprezentowali: Martyna Główczewska, Roksana
Gostomczyk, Kamil Las, Maciek Pepliński, Józef Taraszewicz, Wiktoria Metlicka oraz Andrzej
Różek , zdobyli piąte miejsce. Gratulujemy naszym kolegom i koleżankom.

Krzyżówka dla najmłodszych 
1. Miesiąc, w którym jest zakończenie roku szkolnego.
2. Gdy jedziemy na wakacje, pakujemy do niej rzeczy.
3. Opalamy się na niej.
4. Dzięki niemu najcieplej jest o 12:30.
5. Nazwa pierwszego miesiąca wakacji.
6. Często spędzamy nad nim wakacje.
7. Najpopularniejszy, mały i czerwony owo letni.
8. Jest ich dużo w wakacje.
9. Ostatni miesiąc wakacji.

Trzy pierwsze osoby, z klas I-III, które odgadną hasło otrzymają nagrody !

WYCIECZKA KLAS III – V
Uczniowie podstawówki wybrali się na dwudniową wycieczkę 27–28.05r.
Zwiedzili m. in. Biskupin, Katedrę Poznańską i Gnieźnieńską. Byli także na
sztucznym stoku narciarskim. Każdy przyjechał zadowolony tym bardziej,
że pogoda była zadowalająca.

PIENINY
Gimnazjaliści z naszej szkoły wraz z uczniami VI klasy wybrali się na wycieczkę w Pieniny.
Wyjazd rozpoczął się 11.05 br. o godzinie 18:00 w Studzienicach. Pogoda dopisywała, lecz tylko
przez dwa pierwsze dni. Byliśmy jednak dzielni, bo uporaliśmy się z deszczem i zimnem.
Widzieliśmy niesamowite widoki z Trzech Koron. Mimo że przez niesprzyjającą pogodę
zmieniliśmy plany ( spływu Dunajcem), to piękny Wawel wynagrodził nam stratę. Większość
uczestników przyznaje, że wycieczka była udana.

KolorowanKa dla uczniów Klas i-iii
Trzy osoby, które jako pierwsze przyniosą pięknie pokolorowaną
kolorowankę do Karoliny Las otrzymają nagrodę .

DZIEŃ PATRONA
W NASZEJ SZKOLE
18 czerwca na małej sali
gimnastycznej
będziemy
obchodzić Dzień Patrona naszej
szkoły,
księdza
Antoniego
Peplińskiego. Zapraszamy klasy IV
– VI SP i I – III gimnazjum wraz
z wychowawcami do wzięcia
udziału w tym ważnym dla naszej
szkoły święcie.
Organizatorki

WIECZOREK POŻEGNALNY KLASY III GIMNAZJUM

12.06.14r. w naszej szkole o godzinie 17:00 rozpoczął się wieczorek pożegnalny klasy III gimnazjum.
To ostatnia impreza, którą gimnazjaliści spędzili w tym budynku i w takim gronie. Zabawa była
świetna i trwała do godziny 00:30. Trudno nam będzie się rozstać, ale niestety... Czas jest
nieubłagany.

