01.09.2010 Znów w szkole
Szkołę powitaliśmy radośnie – bo ile można mieć wolnego. Tęsknimy za wakacjami, ale
wiemy, że nauka też jest ważna!!!
SZCZĘŚLIWEGO ROKU SZKOLNEGO!!!

08.09.2010 Święto Patrona Szkoły
Klasa V wraz z wychowawczynią Krystyną Dalecką przygotowała apel z okazji Święta
Patrona Szkoły płk. Franciszka Hynka. Cała społeczność uczniowska wybrała się pod
pomnik tego słynnego pilota balonowego, złożyliśmy kwiaty, wysłuchaliśmy wierszy i
przypomnieliśmy sobie zasługi naszego rodaka. Szkoda, że tym razem nie było lotów
balonem…

09.2010 Sprzątanie świata
Weszło nam w krew sprzątanie świata, więc i w tym roku pod nadzorem pani Bożeny
Kozłowskiej i wychowawców klas dzielnie buszowaliśmy wśród ulic, łąk i poboczy naszej
miejscowości, by wyławiać nawet najmniejsze śmieci. Chcemy żyć i mieszkać pośród zieleni,
nie pośród odpadów!

09.2010 Ognisko, kiełbachy i sport…
Uwielbiamy wrzesień i łagodną jesień. Co roku integrujemy się – z klasą IV i z samymi sobą
podczas ogniska. Pieczemy kiełbasy, ziemniaki, gramy w piłkę – piknik jesienny pełną gębą.

09.2010 Dyskoteka wyborcza
I tu nas zaskoczono. Odbyła się DYSKOTEKA WYBORCZA! Pomysł przedni.
Wybraliśmy samorząd podczas zabawy. Kandydaci przedstawili swoje plany i programy
wyborcze. Dokonaliśmy wyboru. Jak się okazało – słusznego. Od razu wzięli się do roboty
nasi rządzący: Szymon Radomski, Kacper Jakusz, Kacper Imianowski i Dawid Herbasz –
poprowadzili dyskotekę jak zawodowcy, nie zabrakło konkursów i dobrego humoru. Oby
tak dalej.

14.10.2010 Dzień Edukacji Narodowej
Choć nazwa święta poważna, u nas jak co roku śmiech w całej szkole. Oczywiście wesoło
nam było, bo klasa VI dała popis swoich umiejętności kabaretowych. Z pomocą
wychowawczyni Pani Bożeny Kozłowskiej pokazali nam, jak wygląda nasza nauka i co
już wiemy. Świetnie wcielali się w rolę – pierwszorzędni z nich będą kiedyś nauczyciele!!!

10.2010 Teatr w szkole
Co jakiś czas odwiedzają nas aktorzy z różnymi przedstawieniami. W tym roku grupa z
Torunia przedstawiła nam „Wybryki klowna Kleofasa”. Tematem spektaklu było
bezpieczeństwo i zgubne nałogi.

10.2010 Pierwszaki są nasze…
W poczet braci uczniowskiej przyjęliśmy pierwszoklasistów. Właściwie to Pani Dyrektor
ich pasowała, ale my im wiernie kibicowaliśmy. Program artystyczny i część oficjalną
przygotowała Pani Gabriela Gendek – wychowawczyni klasy I oraz Pani Janina Derra
wraz z klasą II. Rodzice maluchów na pewno byli wzruszeni – całość wyszła
fantastycznie!

31.10.2010 Strrrach się bać, czyli Halloween w naszej szkole
Nareszcie – czekaliśmy na tę imprezę cały rok!!! Straszne przebrania, wymalowane twarze,
czarownice, nietoperze – to coś, co lubimy! W tym roku aż trzy panie: Bożena Kozłowska,
Arleta Kleinszmidt i Danuta Bełwon-Trzcińska – przebrane za Wiedźmy – raczyły nas
słodkościami za wygrane konkursy i quizy. Zabawa była przednia. Najlepsze konkurencje

to oczywiście jabłka w wodzie i na sznurku, labirynt ciemności, mumia i pudło
obrzydliwości. Było tego znacznie więcej, a tańce prawie nas wykończyły. Rodzicom
dziękujemy za ciasta – były pyszne. W kawiarence od groma towaru – podziękowania dla
mamy Barbary Imianowskiej za pomoc i inicjatywę! A my chcemy więcej!!!

11.11.2010 Święto Niepodległości
Ten rok można już zaliczyć do nietypowych, gdyż apel z okazji Święta Niepodległości
przygotowały klasy młodsze, tj. II i III pod czujnym okiem wychowawczyń: Janiny Derry
i Jolanty Brezy. Że też młodsi potrafią tak śpiewać i recytować – dali nam niezły przykład.
Dali też lekcję historii o tym, jak Polska odzyskała niepodległość.

11.2010 Niezwyciężeni!!!
Oczywiście nikt nie miał wątpliwości, że nasi chłopcy wrócą z pustymi rękami z turnieju
gminnego w tenisie stołowym. Pod okiem pana Macieja Bilickiego wywalczyli I miejsce w
gminie. Ale nie poprzestali na tym jednym zwycięstwie. Walczyli zażarcie w Powiatowym
Turnieju Tenisa Stołowego w Kaliszu Kaszubskim. I…WYGRALI!!! Teraz czeka na nich
WOJEWÓDZTWO, już niedługo wybierają się na zawody – my trzymamy kciuki i
liczymy na sukces. Drużyna zwycięska: Szymon Radomski, Kacper Jakusz, Przemysław
Dzwonkowski, trener: Maciej Bilicki.
Informacje z ostatniej chwili – w półfinałach wojewódzkich byliśmy drudzy – BRAWO!!!

11.2010 Na wyjeździe
Atrakcji w tym miesiącu nie ma końca. Zostaliśmy zaproszeni na dyskotekę do
zaprzyjaźnionej szkoły w Głodowie. Pod opieką Pani Danuty Bełwon-Trzcińskiej i Pana
Macieja Bilickiego bawiliśmy się świetnie. Uczestniczyliśmy w konkursach, zawieraliśmy
nowe znajomości. Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce.

08.12.2010 Wodne szaleństwa
A już myśleliśmy, że pogoda nam przeszkodzi w wyjeździe. Ale udało się!!! Pod okiem
wychowawców: Arlety Kleinszmidt, Danuty Bełwon – Trzcińskiej i Macieja Bilickiego
oraz z zaprzyjaźnionymi szkołami z Głodowa i Wysina pojechaliśmy do AQUAPARKU w
Sopocie, by poszaleć w wodzie. Wychowawcy pilnie nas strzegli, kiedy hasaliśmy w
basenach, zjeżdżaliśmy rwącą rzeką czy korzystaliśmy ze zjeżdżalni…Po trzech godzinach
w wodzie, głodni, oblężyliśmy McDonalds…

12. 2010 Wigilie klasowe
Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia spotykamy się na wigiliach klasowych, by
wspólnie pośpiewać kolędy, pojeść łakocie i nacieszyć się prezentami – które robimy sobie
nawzajem. Te piękne chwile spędzają z nami nie tylko wychowawcy, ale również rodzice…
WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZYMY WSZYSTKIM!!!

12.2010 ŚWIĄTECZNY PIKNIK RODZINNY
Niezapomniane chwile z rodzicami i nauczycielami przeżywamy w ostatnich dniach przed
świętami. Wtedy właśnie odbywa się Rodzinny Piknik Świąteczny. Działa kawiarenka,
organizujemy targ własnoręcznie wykonanych różności. W tym roku punktem
kulminacyjnym było rodzinne kolędowanie, czyli radość śpiewania z najbliższymi. Rodzice
wraz ze swoimi pociechami stanęli na wysokości zadania – popłynęły kolędy i łzy
wzruszenia…
Cały dochód przeznaczyliśmy dla chorego kolegi – Szymon wracaj do zdrowia i do nas!!!

20.01.2011 Multikino
Ferie, a my w szkole! Ale fajnie. Jedziemy do kina. Młodsi wybrali bajkę „Safari”, my – już
więksi – „Podróż wędrowca do świtu” z cyklu „Opowieści z Narnii”. Wszystkie seanse w
3D. Super wyglądaliśmy w okularach
Potem tradycyjnie – McDonalds.

