Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów
ul. Chłapowskiego 12a, 63-100 Śrem
tel./fax 61 283-44-14; e-mail: sekretariat@sp5.srem.pl

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2017/2018
Szanowni Państwo, spotykamy się w trzecim miesiącu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
pierwszego semestru, czas więc na wstępną analizę dotyczącą postępów w nauce i zachowania uczniów.
Przy tej okazji chcemy również przedstawić Państwu niektóre informacje o funkcjonowaniu szkoły.
I. Z ŻYCIA SZKOŁY
1. 14 września klasa 1b pod opieką p. S. Łowickiej uczestniczyła w warsztatach literackich w Bibliotece
Publicznej w Śremie. Autorowi książek dla dzieci, panu Przemysławowi Wechterowiczowi, udało się
w bardzo zabawny sposób porwać uczniów w świat kolorowej wyobraźni i zapoznać dzieci ze sztuką
pisania tekstów.
2. 15 września grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką nauczycieli wzięła udział w XX Rajdzie
Rowerowym ze Śremu do Zawór.
3. 15 września uczniowie klasy 1d dołączyli do licznego grona osób obchodzących Międzynarodowy
Dzień Kropki. Celem akcji było wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do
działania. Organizator – p. A. Janiszewska.
4. Jak co roku uczniowie naszej szkoły pod opieką wychowawców wzięli udział w akcji Sprzątanie Świata.
W dniach 19-20 września teren wokół szkoły porządkowali uczniowie z klas 4a i 7a oraz gimnazjaliści
z klasy 2a i 2c. Udział w takich akcjach uczy odpowiedzialności za naszą planetę.
5. 21 września w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie w Klubie Łowców Przygód. Tym razem
poświęcone zostało archeologii. Uczniowie klas 2a, 2e, 3c i 7a wzięli udział w spotkaniu z Anną
Haberland, która w ciekawy sposób opowiedziała o swych studiach i pracy przy wykopaliskach.
Koordynator – p. K. Sarnowska.
6. 22 września do klas pierwszych zawitała Pani Jesień, która przyniosła dla dzieci swoje dary, zagadki
i niespodziankę. Dzieci dowiedziały się, dlaczego jesienią liście zmieniają swoją barwę i opadają
z drzew, co rośnie w lasach i jakie plony zbieramy z pól jesienią. Odwiedzinom towarzyszyły warsztaty
plastyczno-przyrodnicze i twórcza praca w grupach. Organizator – p. S. Łowicka.
7. 24 września członkowie Koła Teatralnego oraz uczniowie klas pierwszych pod opieką p. S. Łowickiej,
p. A. Janiszewskiej, p. M. Sosnowskiej wzięli udział w „Promenadzie bajek” i zaprezentowali postacie
z siedmiu bajek, m.in. „Śpiącej królewny”, „Czerwonego Kapturka”, „Dziewczynki z zapałkami”
i „O rybaku i złotej rybce”. W pięknych strojach bajkowych wystąpiły też nauczycielki i pani dyrektor.
Koordynatorzy – p. B. Hejne, p. A. Niemier.
8. 25 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Wszystkie klasy zostały
poproszone o ubranie się w barwy flagi wylosowanego kraju oraz o wymyślenie klasowego okrzyku
w tym języku. W zabawie najlepiej spisali się uczniowie klas: 1a, 1b i 7a szkoły podstawowej oraz
1

2f i 3d gimnazjum. Zwycięskie klasy otrzymały słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. Wszyscy
mieli też okazję wysłuchania audycji radiowej przygotowanej przez uczniów z klasy europejskiej – 3b.
9. 26 września uczniowie klas pierwszych wzięli udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”
organizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Śremie i Klub Relax Spółdzielni Mieszkaniowej.
Celem akcji było doskonalenie umiejętności prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zapoznanie się
z przepisami ruchu drogowego pieszych, poznanie podstawowych znaków drogowych wokół szkoły.
10. 28 września uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w koncercie „Magia i muzyka”. Organizator –
p. S. Łowicka.
11. 29 września obchodziliśmy Dzień Patrona. Uroczystość uświetnił swoją obecnością burmistrz Śremu,
który dokonał uroczystego otwarcia nowego boiska sportowego. Po tej ceremonii rozegrany został mecz
inauguracyjny z udziałem radnych miejskich oraz nauczycieli, którym gorąco kibicowali uczniowie
wszystkich klas. Na nowym obiekcie rozegrano także mecze siatkówki i piłki nożnej. Młodzież nie tylko
aktywnie kibicowała, ale też tańczyła zumbę wraz z panią Dyrektor Karoliną Worobiew.
12. Podczas apelu w Dniu Patrona odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy czwartej i siódmej, a po
południu pierwszoklasistów, a także prezentacja nowo wybranych członków SU. Na ten dzień
przygotowano wiele atrakcji. Dzień Patrona był niezwykle ciekawy i bogaty w wydarzenia.
Pierwszoklasiści uczestniczyli w różnych warsztatach naukowych, podczas których znaleźli odpowiedzi
na nurtujące ich pytania. Uczniowie wszystkich klas obejrzeli w szkolnej stołówce spektakl pt. „Jedyna,
której nie zepsuła sława” poświęcony sylwetce Marii Skłodowskiej-Curie. Młodzież wcielająca się
w postaci, zarówno noblistki, jak i jej krewnych i przyjaciół, w ciekawy sposób przedstawiła życie tej
niezwykłej kobiety. Uczniów wraz z opiekunami zaproszono do odwiedzenia poszczególnych stanowisk
poświęconych Noblistom. Dużym zainteresowaniem cieszyły się wystawa i quiz poświęcone twórczości
Henryka Sienkiewicza. Uczniowie mieli też okazję przekonać się, jak ciekawe są wiersze Miłosza
i Szymborskiej, uczestnicząc aktywnie w prezentacji pt. „Co łączy Miłosza i Szymborską?” oraz mogli
przenieść się duchowo do dnia nadania imienia, oglądając prezentację relacjonującą to wydarzenie. Nie
zabrakło też interesujących warsztatów pt. „Kolorowa chemia” czy wystawy poświęconej Lechowi
Wałęsie. Uczniowie wzięli również udział w konkursach wiedzy o Polskich Noblistach.
I choć ten przeszedł do historii, następny już za rok! Organizatorzy - uczniowie SU z opiekunami:
p. D. Wojną i p. K. Kasperskim, p. B. Nowacka, p. K. Burliga, p. L. Wawrzynowicz, p. B. Hejne,
p. A. Niemier, p. K. Sarnowska, p. M. Kramer-Wachowiak, p. R. Piasecki, p. M. Polanowska,
p. M. Zgrabczyńska, p. A. Szczechura, p. P. Bulińska-Dziuba, p. J. Gaweł, p. A. Pawłowska, nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego.
13. W pierwszym tygodniu października uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej odwiedzili bibliotekę
szkolną. Poznali mnóstwo ciekawostek na temat książek, mieli okazję zobaczyć także największą,
najgrubszą, najstarszą, a także najdroższą książkę na świecie. Dzieci odwiedziły wiele kontynentów
i pogłębiły swoją wiedzę o krajach i kulturach. Dzięki eksperymentom z wielu dziedzin nauki
pierwszoklasiści dowiedzieli się, że nauka o książce, może być też zabawą. Organizator – p. J. JakubiakMalinowska.
14. Siódmoklasiści oraz gimnazjaliści 9 października w KCEiK wzięli udział w bardzo ciekawym
i pouczającym spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską, która mówiła o zagrożeniach
i niebezpieczeństwach, jakie mogą dotknąć młodych ludzi.
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15. W dniach 12, 15 października klasy 1b i 1c pod opieką p. S. Łowickiej, p. M. Sosnowskiej uczestniczyły
w wystawie ilustracji i warsztatach literackich pt. „Z Muminkami w roli głównej” w Bibliotece
Publicznej w Śremie.
16. 12 października w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z cyklu Klub Łowców Przygód, którego
gościem był poznański obieżyświat Krzysztof Kryza. Uczniowie klas 2a i 3b obejrzeli prezentację
i wysłuchali relacji z siedmiomiesięcznej podróży po archipelagach Fidżi, Vanuatu i Wyspach Salomona
na Oceanie Spokojnym. Gimnazjaliści z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali opowieści
o codziennym życiu na Wyspach Koralowych wśród najbardziej gościnnych ludzi świata. Koordynator
– p. K. Sarnowska.
17. 16 października obchodzony był Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji z inicjatywy WOŚP
podjęto próbę bicia rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej. To już kolejna taka akcja, tym
razem zorganizowana w Szkole Podstawowej nr 5. Wzięło w niej udział ponad 50 osób. Naszą szkołę
reprezentowała klasa 2c i pan Karol Kasperski. Ze Szkoły Podstawowej nr 4 przyszli uczniowie klasy 3b
z wychowawczynią. W przedsięwzięciu wzięli też udział przedstawiciele Starostwa, Policji, Straży
Miejskiej oraz Śremska Grupa Nieustannych Optymistów Krówka Mała. W ciągu pół godziny na
siedmiu fantomach, w tym trzech dla dzieci, świetnie przygotowani uczestnicy pokazali, jak przywracać
akcję serca.
18. 16 października odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Do grona uczniów uhonorowanych za wyniki w nauce należą: Alicja Drzewiecka kl. 2a,
Andrea Fischer kl. 2a, Łukasz Burliga kl. 3a, Maciej Grzegorczyk kl. 3d, Jakub Nowak kl. 3d oraz
absolwenci naszej szkoły: Michał Kujawa, Szymon Niemier, Maciej Nowakowski, Aleksander Szlachta.
Za osiągnięcia sportowe stypendia otrzymali: Szymon Walendowski kl. 2f, Filip Różański kl. 2c,
Maksymilian Ciesielski kl. 3e, Wiktoria Mucha kl. 2e, Bartosz Jabłoński kl. 2a oraz absolwenci naszej
szkoły: Adam Andrzejczak, Michał Mikołajczak, Bartosz Simon, Patryk Plewinski, Wiktoria Musielak,
Albert Weber. Odpowiedzialni za organizację – uczniowie SU z opiekunami: p. D. Wojną i p. K.
Kasperskim.
19. Dzięki Internetowemu Teatrowi TV we wtorek 17 października uczniowie klasy 4a i gimnazjaliści
z klas: 2a, 2b i 2c po raz kolejny mogli obejrzeć przedstawienie teatralne – tym razem relacjonowane na
żywo z Łodzi. „Księga dżungli” to znana i uwielbiana przez dzieci na całym świecie opowieść
o „ludzkim szczenięciu” Mowglim - chłopcu wychowanym przez wilki, żyjącym za pan brat ze
zwierzętami w rządzącej się własnymi prawami indyjskiej dżungli. Starszych uczniów z pewnością
zainteresować też mogła praca zespołu teatru specjalizującego się w marionetkach długonicieniowych
oraz lalki (rzeźbione, bardzo skomplikowane), jak również specjalne obrotowe sceny.
Opowieść o przyjaźni, dojrzewaniu, mądrości i szacunku dla odwiecznych praw natury została podana
w niezwykle atrakcyjnej formie. Koordynator – p. K. Sarnowska.
20. W dniach 18-19 października bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci z Przedszkola „Pod Wierzbami”.
„Zobaczyły” kilka ciekawych miejsc na świecie: piły herbatkę w Londynie z księżną Kate, tańczyły
flamenco w Hiszpanii, zajadały bagietki w Paryżu, poznały greckie przysmaki oraz japońskie zwyczaje,
a nawet zawędrowały do Afryki na spotkanie z egzotyką. Dzięki temu spotkaniu przedszkolaki
dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy o świecie. W kolejnym tygodniu wystawę odwiedzili uczniowie
klasy 4a. Mogli podziwiać swoich starszych kolegów i koleżanki z klasy 3a w tradycyjnych,
charakterystycznych dla poszczególnych krajów, strojach. Organizator – p. J. Jakubiak-Malinowska.
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21. 25 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kundelka. Z tej okazji na zaproszenie pani
bibliotekarki dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz z Przedszkola „Pod Wierzbami” wybrały się na
spotkanie z pracownikiem i wolontariuszkami ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Dzieci
miały okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat schroniska i jego mieszkańców, poznały nawet
dwa urocze i bardzo zdolne pieski, które zachwyciły swoimi sztuczkami. Dzieci dowiedziały się także,
jak należy opiekować się zwierzętami oraz jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia ze strony
nieznajomego, agresywnego psa. Jako przyjaciele zwierząt włączyliśmy się w zbiórkę karmy dla nich.
Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji zbiórki. Organizator – p. J. Jakubiak-Malinowska.
22. 27 października upłynął w bibliotece szkolnej pod hasłem: „Pieski w literaturze i bajce”. Dżońcio, Pluto, Psi
Patrol..., te i wiele innych literackich oraz bajkowych psiaków wspominali pierwszoklasiści i dzieci z przedszkola
„Pod Wierzbami”. Na zakończenie spotkania dzieci stworzyły słodkie pieski z papieru. Organizator
– p. J. Jakubiak-Malinowska.

23. W październiku uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w koncercie – Ahoj! Flisacy. Celem spotkań
jest krzewienie kultury żywego słowa, uwrażliwienie uczniów na piękno muzyki. Organizator
– p. S. Łowicka.
24. W październiku kolejny raz biblioteka szkolna brała udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych. Na terenie szkoły rozwieszone zostały plakaty oraz cytaty dotyczące książek
i czytelnictwa. W bibliotece oko cieszyły wystawy tematyczne: „Z książką dookoła świata”, ”Książka
naj…” oraz „Pieski w literaturze i bajce”. Zwiedzającym rozdawano okolicznościową gazetkę
biblioteczną, natomiast młodzież oraz nauczycieli zaproszono na prelekcję połączoną z konkursami.
Uczniowie mogli posłuchać fragmentów ulubionych książek w czwartkowe przerwy oraz spróbować
swoich sił podczas warsztatów plastycznych. Organizator – p. J. Jakubiak-Malinowska.
25. W uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny szczególnie wspominamy tych, których nie
ma już wśród nas. W holu szkoły został przygotowany kącik upamiętniający zmarłych pracowników
naszego gimnazjum. Zawsze będziemy pamiętać o tych, którzy swoją pracą służyli całej społeczności
szkolnej. Organizatorzy – p. B. Hejne, p. A. Niemier.
26. 6 listopada gimnazjaliści z klasy 2a, 3c i 3d wzięli udział w spotkaniu autorskim z Pawłem
Beręsewiczem. Ponieważ pan Paweł zanim został uznanym poetą i pisarzem pracował jako anglista
i tłumacz, rozpoczął spotkanie od pokazania, że żadne elektroniczne translatory nie są w stanie zastąpić
tłumacza. Pisarz w niekonwencjonalny sposób przedstawił tematykę swoich utworów. Najpierw
zapraszał chętnych uczniów „do rozmowy przy herbatce o książkach” (Brawa dla Michała z 2a!).
Zaproponował też zabawę „w rewolwerowców”. Polegała ona na tym, że należało się dokładnie
wsłuchać w czytany przez poetę wiersz, a po usłyszeniu konkretnej głoski, jak najszybciej usiąść na
krześle. Pan Paweł Baręsewicz zachwycił młodzież sposobem prowadzenia spotkania. Koordynator
– p. A. Szczechura.
27. 8 listopada dzieci z klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Śremie wzięły udział
w Ogólnopolskiej Akcji „Śniadanie Daje Moc”. Dzieci dowiedziały się, iż zdrowy i zbilansowany
posiłek to podstawa do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu! Organizatorzy
– p. S. Łowicka, p. A. Janiszewska, p. M. Sosnowska, p. M. Broniarz.
28. 8 listopada młodzież z naszej szkoły tradycyjnie już wzięła udział w spotkaniu z poetami, którzy
przybyli do Śremu na obchody XXXX Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Tegoroczni goście
to: Andrzej Dębkowski, Andrzej Walter, Małgorzata Skwarek-Gałęska, Ryszard Krauze, Anna Andrych,
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Zbigniew Gordziej, Jerzy Grupiński, Lam Quang My. Na widowni zasiedli zainteresowani poezją
śremianie, wśród których był również pan Burmistrz Adam Lewandowski. Rolę gospodarza
i prowadzącego spotkanie doskonale pełnił dyrektor Biblioteki Publicznej, pan Jerzy Kondras, który
zachęcał miłośników poezji do rozmów nie tylko o literaturze. Poeci recytowali i śpiewali swe wiersze,
a także prowokowali do dyskusji o czytelnictwie i roli poezji. Z tej niezwykłej lekcji języka polskiego
gimnazjaliści z pewnością zapamiętają, że pisarz bardzo musi się namęczyć, by czytelnik męczyć się nie
musiał i że poezję należy smakować jak deser. Koordynator – p. K. Sarnowska.
29. 10 listopada klasy 1b, 1d pod opieką p. S. Łowickiej, p. A. Janiszewskiej wzięły udział w zajęciach
w Bibliotece Publicznej. Uczniowie wysłuchali pięknej legendy o rogalach marcińskich oraz stworzyli
obraz konia, na którym jeździł św. Marcin.
30. Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 5 to najważniejsze święto państwowe
w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się
po 123 latach niewoli. W Szkole Podstawowej nr 5 opiekunowie Koła Teatralnego p. B. Hejne,
p. A. Niemier wraz z uczniami przygotowali wystrój, upamiętniający tę datę i skłaniający do refleksji.
Z okazji Narodowego Dnia Niepodległości oraz uczczenia pamięci Józefa Piłsudskiego uczniowie naszej
szkoły z opiekunami p. Beatą Nowacką, p. Katarzyną Burligą i p. Leszkiem Wawrzynowiczem
przygotowali montaż słowno-muzyczny. Dla pierwszoklasistów odbyły się w tym dniu warsztaty
plastyczne w ramach zajęć świetlicowych przeprowadzone przez p. S. Łowicka i p. Ż. Biegun.
31. Z okazji Święta Niepodległości młodzież z kl. 7a pod opieką p. M. Sobory krokiem tańca poloneza
wzięła udział w przemarszu od budynku Liceum Ogólnokształcącego do Ratusza.
32. 14 listopada gościliśmy w klasach pierwszych przedstawiciela Policji, st.asp. Krzysztofa
Tomaszewskiego, który opowiadał o właściwym zachowaniu, bezpiecznym korzystaniu z mediów
oraz poruszaniu się po drodze.
33. 20 listopada uczniowie klas 2a i 3a pod opieką p. K. Sarnowskiej, p. A. Kozieł-Idczak,
p. P. Jessa- Sarbak, p. A. Bolek wzięli udział w wykładzie w Instytucie Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Adama Mickiewicza "Marcin Luter - ojciec reformacji".
34. W listopadzie po raz kolejny uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w koncercie– Głoskiestra eksperymentalna.
Organizator – p. S. Łowicka.
II. UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH, ZAWODACH I ICH OSIĄGNIĘCIACH
1. Ogólnopolski Konkurs List dla Ziemi – III miejsce Dawid Skupień z kl. 3d – op. p. A. Niemier.
2. 16.10.2017r. XI Gminny Konkurs Czytelniczy „Moja przygoda z Astrid Lindgren”(etap szkolny). Do
etapu gminnego zakwalifikowali się: Marcelina Cichocka, Julia Słowik i Wiktor Pawliński z klasy 4a.
3. 18.10.2017r. Wojewódzki Konkurs Matematyczny (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowali
się: Jakub Nowak, Maciej Grzegorczyk z kl. 3d – op. p. W. Janecka, Andrea Fischer z kl. 2a
– op. p. E. Połatyńska, Paulina Wielińska z kl. 3b – op. p. K. Worobiew.
4. 20.10.2017r. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Alicja Drzewiecka kl. 2a, Andrea Fischer z kl. 2a – op. p. K. Sarnowska.
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5. 25.10.2017r. Gminny Konkurs Ortograficzny GIM ORT pod honorowym patronatem Burmistrza Śremu
Adama Lewandowskiego. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Drzewiecka kl.2a, wyróżnienie - Jagoda Duda
z kl. 2e – op. p. K. Sarnowska.
6. 27.10.2017r. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Andrea Fischer z kl.2a – op. p. A. Bolek, p. P. Jessa-Sarbak.
7. Szkolny konkurs plastyczny pt. „Barwy Jesieni” - I miejsce: Patryk Grobelny kl. 1c, Tymon Kokociński
kl. 1b, Nikodem Kozicki kl. 1d; II miejsce: Zuzanna Bednarska kl. 1c, Marek Skrzypczak kl. 1b;
III miejsce: Mikołaj Szelejewski kl. 1a, Kacper Chudziak kl. 1d, Jessica Głochowiak kl. 1b. Wyróżnienia
otrzymali: Maciej Urbanek kl. 1a, Brajan Stypa kl. 1c, Bruno Adamczak kl. 1b, Adam Śmiejczak kl. 1d.
Organizatorzy: Sylwia Łowicka, Małgorzata Sosnowska.
8.

09.11.2017r. Wojewódzki Konkurs Historyczny (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikowali
się: Joanna Kołutkiewicz z kl.2b – op. p. J. Gaweł, Kacper Jankowiak z kl. 2a – op. p. K. Burliga.

9. 17.11.2017r. Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego (etap szkolny). Do etapu rejonowego zakwalifikował się Aliaksander Anisavets z kl. 3f – op. p. L. Baranowska.
10. XII Powiatowym Konkursie Jednego Wiersza. W kategorii wiekowej 13- 15 lat: I miejsce Paulina
Wielińska kl. 3b – op. p. A. Szczechura, II miejsce Alicja Drzewiecka z kl. 2a – op. p. K. Sarnowska.
11. 14.11.2017r. Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do II etapu zakwalifikowała się
drużyna w składzie: Joanna Kołutkiewicz, Agnieszka Walkowiak, Joanna Kabat z kl. 2b i Wiktoria Nowak z kl. 2a – op. p. A. Niemier.
12. 14.11.2017r. Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS/HIV (etap szkolny). Do etapu powiatowego
zakwalifikowały się: Sara Krawczyk, Marta Paź z kl.3a – op. p. A. Niemier.
13. Konkurs „Multitest” z matematyki. Grawerowany dyplom laureata dla Jana Abrama – op. p. W. Janecka;
dyplom laureata dla Andrei Fischer i Wiktora Pawlińskiego – op. p. E. Połatyńska; dyplom wyróżnienia
dla Macieja Grzegorczyka – op. p. W. Janecka.
14. Konkurs „Multitest” z chemii. Dyplom laureata dla Jana Abrama – op. M. Wachowiak.
Cieszą nas również sukcesy sportowe w następujących konkurencjach:
 9 października dziewczęta z klasy 3c zajęły II miejsce w Powiatowych Mistrzostwach w Biegach
Przełajowych – op. p. D. Brygier.
 II miejsce w Biegach Sokoła zajęła drużyna składzie Adianna Nowak, Aleksandra Nowak, Sara
Andrzejewska, Katarzyna Szymańska, Marianna Kasprzak, Wojciech Roszak, Filip Różanski,
Maksymilian Ciesielski, Daniel Kołacki, Andrzej Pempera – op. p. D. Brygier.
IV. INFORMACJE DYREKTORA
 W związku z licznymi przypadkami dewastowania przez uczniów mienia szkoły, w szczególności toalet,
wychowawcy i inni nauczyciele prowadzą rozmowy z uczniami na temat właściwego korzystania
z wyposażenia szkoły oraz kontrolują toalety podczas dyżurów międzylekcyjnych. Zwracamy się do
Państwa z prośbą o współpracę w tej sprawie. Rozmawiajcie na ten temat ze swoimi dziećmi!
Jednocześnie przypominam, że rodzice/prawni opiekunowie dziecka odpowiadają materialnie za szkody
spowodowane przez dziecko.
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V. PORADY PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
 W dniu dzisiejszym tj. 21.11.17r. w godz. 17 30-18 30 dyżur pełni pedagog szkolny – p. Barbara ŁawroKubisiak – sala 314. Zapraszamy!
VI. PORADY LOGOPEDYCZNE
 W dniu dzisiejszym tj. 21.11.17r. w godz. 17 30-18 30 dyżur pełni logopeda szkolny – p. M. KowalskaJankowiak – sala 122. Zapraszamy!
VII.SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU INFORMUJE:
Wolontariusze uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych:
 „Kup Pan szczotkę” dla dzieci z Afryki – Fundacja Redemptoris Missio.
 „ Biegniemy dla Igorka”- V Sztafeta 20 Października.
 Zbiórka karmy, kocy, oliwy, przysmaków itp. dla schroniska w Gaju.
 „Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2017”- Fundacja Polskich Wartości pod
patronatem Pierwszej Damy Agaty Dudy.
Nie możemy być obojętni na ciężki los naszych Rodaków na Litwie dlatego bardzo prosimy o wsparcie
i pomoc naszym Rodakom mieszkającym na Litwie godnie spędzić święta w gronie rodziny.
( Akcja trwa nadal, prosimy o dary np. artykuły spożywcze, zabawki)
Wszystkim uczniom , rodzicom i gronu pedagogicznemu, którzy już zaangażowali się we wsparcie
naszych działań, bardzo serdecznie dziękujemy .
 W nocy z 17 na 18 listopada Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach i nocce filmowej
zorganizowanych przez koordynatorów Szkolnego Klubu: p. B. Nowacką , p. K. Burligę, p. A. Bolek.
VIII. SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFORMUJE:
 13 października członkowie Samorządu Uczniowskiego i zespołu wokalnego przygotowali
humorystyczny program artystyczny dla nauczycieli, dyrekcji i wszystkich, którzy pracują na rzecz
naszej szkoły.
 Przedstawiciele SU wzięli udział w uroczystościach upamiętniających wybitnych mieszkańców Śremu
i okolic, rozstrzelanych przez władze okupacyjne w dniu 20 października 1939 na śremskim rynku,
a 11 listopada uczestniczyli w uroczystościach związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości.
 Kolejny raz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w biegu charytatywnym „Sztafeta
20 Października".
IX. RADA RODZICÓW INFORMUJE:
Informacje ogólne
Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:
 Przewodniczący – Łukasz Czekała
 Z-ca przewodniczącego – Dominika Kurzawa
 Skarbnik – Kinga Mikołajczyk
 Sekretarz – Joanna Preiss
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Działania bieżące
Z funduszy Rady zostały ufundowane nagrody na konkurs organizowany w ramach Europejskiego Dnia
Języków Obcych oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej - myszki i klawiatury do pracowni komputerowej.
Zaproszenia
Rada Rodziców zaprasza wszystkich rodziców na Bal Karnawałowy, którego jest organizatorem. Bal
odbędzie się 10 lutego (sobota), w Gościńcu Niezapominajka. Oprawę muzyczną zapewni zespół Green.
Dodatkowo przewidziana loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Koszt udziału to 240 zł / para.
Osoby zainteresowane udziałem, a także ci, którzy mogą wspomóc organizację, przekazując drobne
upominki do loterii, prosimy o kontakt z przewodniczącym Łukaszem Czekałą, tel. 606 466 691.
Cały dochód z balu zasili konto Rady Rodziców i zostanie wykorzystany na upominki, nagrody i wycieczki
dla uczniów.
Najbliższe zebranie Rady Rodziców 11 grudnia (poniedziałek) o godz. 18:00 w stołówce szkolnej.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli klasowych.
Informacja dla klas II gimnazjum
Bal połowinkowy klas II odbędzie się 11 stycznia (czwartek) w Gościńcu Żurawiec. Koszt balu 60 zł.
Skarbników klasowych prosimy o zbieranie funduszy, a następnie przekazanie ich wraz z liczbą osób do
sekretariatu lub Skarbnikowi Rady Rodziców na najbliższym zebraniu Rady Rodziców.

Szanowni Państwo!
Mimo spadku poziomu czytelnictwa dzieci i młodzieży rola książki jest niepodważalna.
Najogólniej mówiąc, kontakt z nią poszerza wiedzę jednostki o świecie, dostarcza bogactwa
przeżyć wewnętrznych i refleksji kształtujących nie tylko umysły czytelników, ale również ich
charaktery. Słowa drukowanego nie zastąpi film i telewizja. Musimy jednak zwrócić uwagę
na to, by już od najmłodszych lat zapewnić dziecku jak najczęstszy kontakt z książką,
co stanowi niezbędny warunek kształtowania potrzeby obcowania z literaturą. Jak stwierdził
Sławomir Mrożek: „Nikt nie rodzi się z potrzebą czytania, potrzebę tę się nabywa, ale nie
można jej nabywać bez pierwszej, drugiej przeczytanej książki, która tę potrzebę najpierw
rozbudzi, a potem rozwinie i odwrotnie:
od czytania można się odzwyczaić. Uniwersalne
prawo „im bardziej, tym bardziej” i „im mniej, tym mniej” działa także i w tej dziedzinie.
Czytelnicy nieuleczalni, czytelnicy nałogowcy zdarzają się rzadziej niż tacy, którzy nigdy
w nałóg nie popadną.
Na zakończenie należy jeszcze raz podkreślić, że to dom rodzinny ma stworzyć
właściwy klimat do obcowania młodego czytelnika z książką, ma ukazać jej wartość
i użyteczność, wyrobić pożądane nawyki i doradzać na miarę swoich możliwości i posiadanej
wiedzy oraz umiejętności. Przedszkole i szkoła mają obowiązek: wyrobienia u wszystkich
uczniów umiejętności pracy z książką, rozwijać zainteresowania czytelnicze, kształcić poprzez
właściwy dobór lektur, kierować procesem czytelnictwa zgodnie zrealizowanym programem
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dydaktyczno-wychowawczym. Jednak według słów pani I. Podlasińskiej: „Droga do
czytelnictwa wiedzie przez aktywny udział rodziców w tym procesie(…) Nikt i nic nie może
ich w tym wyręczyć. Biblioteka, przedszkole, szkoła mogą być tylko pomocą”– dopiero
współdziałanie szkoły oraz domu rodzinnego w tej dziedzinie może dać efekty jedynie w
warunkach wzajemnego zrozumienia.

Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania!
Julita Jakubiak-Malinowska
nauczyciel bibliotekarz
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