Ślubowanie na czytelnia
Świętując Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych klasa 1a miała
ślubowanie na czytelnika. Młodzi czytelnicy poznali zasady zachowania
i wypożyczania w bibliotece a także złożyli ślubowanie, że będą dbać
i szanować książki.
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Witamy w naszym gronie Pierwszaków!
W dniu 2 września 2019 roku rozpoczęły swoja przygodę w naszej
szkole trzy klasy pierwsze, w sumie 74 uczniów.
Klasa 1a- wychowawca p. Marek Gałan

Klasa 1 b- wychowawczyni p. Elżbieta Wojdyło

Klasa 1c- wychowawczyni p. Joanna Klich.

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC
BIBLIOTEK SZKOLNYCH
1 października obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Nasza, szkolna biblioteka, też wzięła
w nim udział, hucznie go rozpoczynając od Dnia Głośnego Czytania.
Chętni nauczyciele na początku lekcji czytali swoim uczniom wybraną
przez siebie książkę. Groźny matematyk mógł zaskoczyć ckliwym
romansem, a polonista krwistym kryminałem. Można też było
zaprezentować swoją ulubioną książkę z lat szkolnych... Nasza szkolna
biblioteka zaprasza wszystkich uczniów do siebie, nie tylko po lektury,
których mamy duży wybór, ale także po inne, cieszące się ogromną
popularnością książki ,a nawet całe serie. Młodsi uczniowie wybierają
„Basię”, „Zuzię” czy „Franka”, starsi „Dziennik Cwaniaczka”,
„Koszmarnego Karolka”, „Magiczne Drzewo”. „Zwiadowcy”,
„Baśniobór”. Każdy znajdzie tu coś dla siebie! Zapraszamy!

„Narodowe Czytanie”
Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019. 6 września nasza
szkoła wzięła udział w projekcie pary prezydenckiej pod nazwą
„Narodowe Czytanie”. Wydarzenie to odbywa się już po raz ósmy.
Zaprosiliśmy na tę uroczystość Przewodniczącego Rady Miasta Pionki
pana Wojciecha Maślanka, panią Agnieszkę Wrzesińską przedstawiciela Rady Rodziców i panią Grażynę Dąbkowską kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Pionkach. Zaprezentowali oni
uczniom klas pierwszych i delegacjom klas starszych wybrane
fragmenty nowel: Elizy Orzeszkowej „Dobra Pani”, Bolesława Prusa
„Katarynka” i „Kamizelka”. Ponadto Kancelaria Prezydenta RP
podarowała nam specjalną pieczęć tegorocznej edycji, która posłużyła
do pamiątkowego stempla dla wszystkich uczestników.

Śniadanie daje moc!
8 listopada w całej Polsce odbywa się w szkołach wspólne zdrowe
śniadanie w ramach ogólnopolskiego programu Śniadanie Daje Moc.
Uczniowie klas młodszych naszej szkoły pod kierunkiem swoich
wychowawców już kolejny raz włączyli się do realizacji tego programu.
Wspólne śniadanie było okazją do przypomnienia zasad zdrowego
odżywiania i zasad zachowania higieny podczas przygotowania
posiłków. Było kolorowo, smacznie i bardzo, bardzo zdrowo!

Szkolny Wolontariat w akcji „Pomóż się przytulić”
Szkolny Wolontariat zaprosił wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli do
udziału w akcji „Pomóż się przytulić” .Akcja polegała na zbieraniu maskotek
dla dzieci w szpitalach, które po przebudzeniu po operacjach będą mogły się
przytulic do małych, pluszowych przyjaciół. Jak zwykle odzew był ogromny
i z dumna przekazaliśmy 85 nowych pluszaków. Serdecznie dziękujemy!
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