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Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Zgodnie z tradycją w przeddzień Dnia Zwycięstwa, czyli uroczystości
czczącej zakończenie II wojny światowej, odbyło się spotkanie patriotyczne
pod pomnikiem wełnowieckim. Nasi uczniowie wraz z Pocztem Sztandarowym
oddali hołd poległym za Ojczyznę rodakom.

W maju rozpoczęła się kampania wyborcza do władz Samorządu
Uczniowskiego na rok szkolny 2011/2012. Uczniowie klas piątych
zgłosili kandydatki: Paulinę Niemiec z klasy 5a, Kingę Kroczek z klasy
5a i Sylwię Szołtysik z klasy 5a. Dziewczyny aktywnie włączyły się w
kampanię przygotowując swoje programy oraz plakaty wyborcze.
Wybory na początku czerwca.

Festiwal Piosenki Europejskiej
W maju nie mogło zabraknąć corocznego konkursu wokalnego! W szranki
stanęli uczniowie klas IV – VI. Wysłuchaliśmy utworów w różnych językach:
angielskim, włoskim i czeskim. Wśród solistów zabłysnął Maciej Banasik
wykonaniem hitu Beatlesów. Chórem stała się klasa IVB śpiewając utwór
Ewy Farny „ Ticho”.
Muzykalna ta nasza 17- stka!

Ten wyjątkowy dzień spędziliśmy bardzo wyjątkowo. W ramach
„Sportowej wiosny z 17-stką” odbywającej się pod hasłem „ Ekologicznie,
zdrowo i sportowo” bawiliśmy się w nietypowym gronie. Poza tradycyjnie
goszczonymi przez nas kolegami z zaprzyjaźnionych szkół ( SP nr 19 i ZSP
nr1) byli z nami przyjaciele ze szkół partnerskich projektu Comenius
z Turcji i Słowacji. Szałowo i międzynarodowo minął ten kolorowy dzień.

6 czerwca swoje święto obchodziła „ Szkoła bez Przemocy”. Spotkaliśmy się na
apelu, gdzie wysłuchaliśmy przygotowanego przez dzieci z klas drugich pod kierunkiem p.
M. Matysiok przedstawienia o kulturalnym zachowaniu w miejscach publicznych.
Dowiedzieliśmy się jak uczniowie klas trzecich na Zielonej szkole układały nowe Kodeksy
Szkoły bez Przemocy.

Starsi koledzy pokazali scenki informujące jak w grzeczny i

kulturalny sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Odbył się także quiz dotyczący zasad
Savoir vivre. Nagrodzono zwycięzców konkursu o grzeczności.

Rozstrzygnięcie całorocznego konkursu
„ Grzeczność nie jest rzeczą łatwą ani małą”
W wyniku konkursu tytuł „ Najkulturalniejszej klasy” zdobyła klasa 4b. Grono pedagogiczne
dodatkowo postanowiło wyróżnić uczniów, których zachowanie zasługiwało na pochwałę.
Najkulturalniejszą uczennicą została nazwana Elżbieta Moczek z klasy 6c, a
najkulturalniejszym uczniem – Kamil Peteja z klasy 6b. Zwycięzcom gratulujemy, a
pozostałych namawiamy do naśladowania.

WYBORU DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
6 czerwca odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli
udział uczniowie klas I-V. Nową przewodniczącą została PAULINA NIEMIEC z klasy 5a.
Na opiekunów SU wybrano panie Agnieszkę Olczyk i Agnieszkę Gładysz. Rzecznikiem
Praw Ucznia została wybrana pani pedagog Ewa Krawczyk.
GRATULUJEMY!!!

W bieżącym roku szkolnym w wyniku całorocznego konkursu miano „Klasy sztandarowej”
Zdobyła klasa 4b.
Na miejscu drugim znalazła się klasa 5b, a na trzecim klasa 5a.

Miną już rok szkolny 2010/2011 przed nami wakacje i nowe przygody.
Życzymy wszystkim wesołego i bezpiecznego wypoczynku.
Wracajcie do nas we wrześniu pełni sił na nowe wyzwania!

