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Śródroczne podsumowanie rywalizacji klas
o miano „Klasy sztandarowej”
Jak zwykle po pierwszym półroczu dokonaliśmy podsumowania bieżącej
działalności samorządu oraz podliczyliśmy punktacje w ramach

konkursu : Klasa sztandarowa. Nasza rywalizacja na półmetku
prezentuje się następująco:
1. Klasa vb – 1641 pkt.
2. Klasa Va – 730 pkt.
3. Klasa VIb – 462 pkt.
4. Klasa IVa – 453 pkt.

5. Klasa Vc – 443 pkt.
6. Klasa IVb – 380 pkt.
7. Klasa IVc – 245 pkt.
8. klasa VI a – 66,5 pkt.

13 stycznia – Dzień ze Słoniem

W tym miesiącu jako element przewodni Dnia Integracji
Społeczności Uczniowskiej wybraliśmy słonia ( z trąbą do
góry). Możliwości zasygnalizowania zwierzaka były
najrozmaitsze – uczniowie przynosili odzież z podobizną
ssaka, biżuterię, pluszaki i wiele innych. Efekt zamierzony
został osiągnięty tego dnia nikogo nie dotknął pech!

AKADEMIA WOLONTARIUSZA „ PROMYCZEK”
Na przełomie grudnia i stycznia została w naszej szkole
zawiązana Akademia Wolontariusza „ Promyczek”. Jej celem
jest przede wszystkim zachęcanie dzieci i ich rodziców do
działalności wolontaryjnej. Szczegółowe informacje u
opiekunów akademii p. E. Krawczyk i p. A. Olczyk.

Dzień z sercem
13 lutego poza tym, że był pierwszym dniem powrotu do
szkoły po feriach zimowych, był także Dniem z Sercem.
W ten sposób wprowadziliśmy się w walentynkowy
klimat.
Poczta walantynkowa
14 lutego ruszył walentynkowy szał. Zgodnie z tradycja
szkoły funkcjonowała poczta walentynkowa. Ogłoszony
został także konkurs na najoryginalniejsza walentynkową
kartkę. Wyróżniono prace uczniów:
Natalii Stelmach 3a
Weroniki Syrkiewicz 3b
Vanessy Szarf 4a
Jeremiasza Jaskólskiego 5b
Laureaci otrzymali słodkie upominki.

15 i 16 lutego odbyły się w szkole bale karnawałowe. Najpierw do tańca
stanęli uczniowie klas I – III. Bawili się na sali gimnastycznej w dużej
szkole pod przewodnictwem wodzireja. Kolejnego dnia swój bal
przeżywały klasy IV – VI. Wzorek lat dawno minionych uczniowie
losowali kotyliony dobierając się w pary wg wzorów ozdób. Najlepiej
dobraną parą okazała się Żaneta Bichta i Patryk Rzeźniczek z klasy 6a.
natomiast w konkursie na najlepsze przebranie wyróżniono
następujących uczniów:
I miejsce - Sylwia Szołtysik i Joanna Zawadzka z 6a - bon 15zł
II miejsce - Paulina Niemiec z 6a - bon 10zł
III miejsce - Anita Asztemborska z 5b - bon 5zł
Dziękujemy Spółdzielni Uczniowskiej „ Pingwinek” za ufundowanie
nagród.

ZBIÓRKA DLA ZWIERZĄT
W lutym odbyła się także zbiórka artykułów na rzecz bezdomnych
zwierząt z katowickiego schroniska. Wolontariusze Akademii pełnili
dyżury zbierając dary dla podopiecznych schroniska. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w tę zbiórkę.

