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 3/2017/2018
Szanowni Państwo, kończy się I semestr pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Uczniowie klas I, IV, VII na pewno już zaadaptowali się w naszej szkole.
Efektem wspólnego wysiłku i Waszej, drodzy Rodzice, pomocy są zdobyte wiadomości i umiejętności,
a także wciąż kształtowane postawy naszych uczniów, a Państwa dzieci.
Czas więc na wspólną analizę dotyczącą postępów w nauce i zachowaniu uczniów.
Dla większości był to okres pomyślny, uwieńczony sukcesami, dla niektórych natomiast czas trudny,
nie zawsze zakończony powodzeniem.
Mobilizujmy zatem wspólnie uczniów do pomyślnego finału pod koniec roku szkolnego.
Takie działania przyniosą na pewno oczekiwane rezultaty.
Wszystkim Rodzicom za dotychczasową pomoc, współpracę i życzliwość serdecznie dziękujemy!
Chcemy przy tej okazji przedstawić też Państwu niektóre informacje o funkcjonowaniu szkoły.

I. Z ŻYCIA SZKOŁY
1. 14-18 listopada – uczniowie klasy 3b i kilkoro uczniów z 2e uczestniczyli w warsztatach językowych
EuroWeek w Kudowie Zdrój. Uczniowie pod opieką p. I. Wołowiec i p. M. Sobory mogli poznać
studentów – wolontariuszy z kilkunastu różnych krajów.
2. 21 listopada klasa 3a z innowacją angielską postanowiła przetestować nowo poznane słownictwo
dotyczące żywienia w praktyce. Organizator – p. P. Dziuba.
3. 23 listopada gimnazjaliści z klasy 2a i 2b obejrzeli transmitowane na żywo z Teatru im. J. Słowackiego
w Krakowie „Wyzwolenie” Wyspiańskiego. Organizator – p. K. Sarnowska.
4. 24 i 27 listopada obchodzony był w naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji
szkolną bibliotekę odwiedzili uczniowie klas pierwszych oraz dzieci z przedszkoli: „Pod Wierzbami”
i „Janka Wędrowniczka”. Organizator – p. J. Jakubiak-Malinowska.
5. Klasy pierwsze wzięły udział w IX edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Akademia
Bezpiecznego Puchatka”, dzięki czemu szkoła ma prawo do posługiwania się certyfikatem „Akademii
Bezpiecznego Puchatka”. Organizator – p. A. Janiszewska.
6. 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Śremie odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli
powiatu śremskiego. Organizator – p. S. Łowicka.
7. 29 listopada, w ramach współpracy placówek oświatowych, w Przedszkolu „Pod Wierzbami” w Śremie
odbyło się spotkanie integracyjne dzieci. Uczniowie klasy 1b Szkoły Podstawowej nr 5 pod opieką
p. S. Łowickiej zaprezentowali koncert pt. „Prezent dla Mikołaja”, a przedszkolaki pod opieką
p. M. Sieradzkiej – przedstawienie teatralne pt. „Dwanaście miesięcy”.
8. Dbając o miłą atmosferę i uśmiech dzieci 30 listopada zorganizowano w naszej szkole zabawę
andrzejkową dla uczniów klas pierwszych. Organizatorzy – p. A. Janiszewska, p. S. Łowicka,
p. M. Sosnowska.
9. 27 listopada w klubie Relax odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS/HIV. Organizatorem
konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie. Pierwsze miejsce zajęła
uczennica naszej szkoły Marta Paź z klasy 3a, natomiast czwarte miejsce zajęła Sara Krawczyk z klasy
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3a. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Sanepid Śrem,
Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe. Dla uczestników Olimpiady przygotowano warsztaty
edukacyjno-artystyczne prowadzone przez p. A. Niemier i p. B. Hejne, które także opracowały
scenografię konkursu.
10. 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów odbyła się XIII Charytatywna Gala
Młodych Talentów. Organizatorzy – p. B. Hejne, p. A. Niemier i p. L. Wawrzynowicz.
11. Klasa 1b pod opieką p. S. Łowickiej „tropiła” ślady Mikołaja w Bibliotece Publicznej.
12. 6 grudnia uczniowie klas: 7a, 3c wzięli udział w spotkaniu w Klubie Łowców Przygód w Bibliotece
Publicznej. Gościem Klubu był pan Tomasz Żak – śremski radny, ale i pasjonat biegów
przeszkodowych.
13. Kolejną propozycją Internetowego Teatru dla Szkół był transmitowany 13 grudnia z Teatru Lalki
i Aktora „Kubuś” w Kielcach spektakl pod tytułem „Kopciuszek”, który obejrzeli uczniowie klasy 4a
i 7a oraz 2b, 2c gimnazjum. Organizator – p. K. Sarnowska.
14. 14 grudnia klimat Świąt Bożego Narodzenia przybliżony został klasie 4a podczas warsztatów
plastycznych w Bibliotece Publicznej.
15. 15 grudnia w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci panią Zofią
Stanecką, na które wybrała się klasa 1c pod opieką p. M. Sosnowskiej.
16. 18 grudnia odbyło się spotkanie integracyjne klasy 1b z naszej szkoły i dzieci z grupy „Bratki”
z Przedszkola nr 5 im. Janka Wędrowniczka. Organizator – p. S. Łowicka.
17. 18 grudnia uczniowie klasy 1c zaprosili swoich rodziców na jasełka oraz spotkanie przy świątecznym
stole. Rodzice natomiast jako podziękowanie i piękny prezent ofiarowali dzieciom bilety
do Manufaktury Słodyczy "Słodkie Czary Mary", w której uczniowie obserwowali proces powstawania
słodyczy oraz mogli samodzielnie wykonać świątecznego lizaka z ciepłego karmelu. Organizator
– p. M. Sosnowska.
18. Niezwykły Gość zjawił się niespodziewanie podczas przedstawienia dla rodziców uczniów klasy 1b.
Miał prawdziwą brodę i przyjechał specjalnie do dzieci, które przez cały rok na Niego czekały. Dzieci
otrzymały prezenty i wspólnie z zaproszonymi gośćmi wzięły udział w rodzinnych warsztatach
plastycznych. Organizator – p. S. Łowicka.
19. Przy świątecznym stole uczniowie klasy 1d spotkali się 22 grudnia. Czas ten wykorzystali, by złożyć
sobie życzenia, porozmawiać i wspólnie zaśpiewać kolędy. Organizator – p. A. Janiszewska.
20. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 19 grudnia w bibliotece szkolnej odbyło się
„Spotkanie przy choince” adresowane do najmłodszych uczniów naszej szkoły. W środę bibliotekę
odwiedziły dzieci z przedszkola "Pod Wierzbami". Organizator – p. J. Jakubiak-Malinowska.
21. 13 i 15 grudnia w klubie Relax dla seniorów i mieszkańców Jezioran oraz 22 grudnia w stołówce
szkolnej w bożonarodzeniowy nastrój wprowadziła widzów naszej szkoły a także dzieci z Przedszkoli:
„Pod Wierzbami” i „Janka Wędrowniczka” grupa teatralna pod opieką p. B. Hejne oraz p. A. Niemier,
która przygotowała piękne jasełka. Towarzyszyły im dźwięczne kolędy w wykonaniu szkolnego zespołu
wokalnego pod kierunkiem p. L. Wawrzynowicza.
2

22. Klasa 4a pod kierunkiem Katarzyny Sarnowskiej przygotowała korowód kolędników. Czwartoklasiści
wspierani przez wolontariuszki z 2a gimnazjum zagrali 22 grudnia dla młodszych kolegów z klas
pierwszych, a 4 stycznia pokazali się swoim najbliższym. Uczniowie – zarówno ci młodsi, jak i starsi –
nie tylko poszerzyli swą wiedzę o tradycjach i zwyczajach ludowych, ale przekonali się też, że warto się
spotykać po lekcjach i robić coś razem.
23. Dzięki Internetowemu Teatrowi Telewizji dla Szkół 11 stycznia nasi najmłodsi uczniowie mogli się
przenieść do Teatru Lalek Arlekin w Łodzi, który przygotował spektakl pt. „Królewna z drewna”.
Uczniowie klasy 4a i pierwszoklasiści obejrzeli barwną, wierszowaną bajkę, opartą na tekście
Waldemara Wolańskiego. Organizator – p. K. Sarnowska.
24. W czwartek 11 stycznia w Gościńcu Żurawiec drugoklasiści wspaniale bawili się na balu
połowinkowym. Jak co roku organizatorem imprezy była Rada Rodziców. Profesjonalny DJ potrafił
porwać do tańca nawet tych, którzy zdecydowanie wolą się bawić „stacjonarnie”.
25. 17 stycznia w Klubie Relax w Śremie klasy pierwsze uczestniczyły w zabawie karnawałowej. Był pokaz
strojów, konkursy, wspólne tańce i śpiewy.
26. 22 stycznia w ramach akcji „7 życzeń” odbyło się spotkanie z zawodnikami klubu Unii Leszno,
w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych, 4a oraz młodzież z klas drugich gimnazjum.
Koordynator – p. Marta Broniarz.
27. 23 stycznia uczniowie klas 2a, 2b i 3b wzięli udział w spotkaniu z pisarką Małgorzatą Karoliną
Piekarską.
II. UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH, ZAWODACH I ICH OSIĄGNIĘCIA
1. 01.12.2017r. – Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego (etap rejonowy). Do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowała się Alicja Drzewiecka z kl. 2a – op. p. K. Sarnowska.
2. 05.12.2017r. – Gminny Konkurs Pięknego Czytania w Języku Niemieckim pod patronatem Burmistrza
Śremu. Wyróżnienie otrzymała Kaja Klemenczak z kl. 3a – op. p. P. Jessa-Sarbak.
3. Wojewódzki Konkurs plastyczny „Bądźmy Zdrowi”. I miejsce w powiatowym etapie zajął Jakub
Snuszka z kl. 2b – op. p. A. Niemier.
4. 09.12.2017r. – Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego (etap rejonowy). Do etapu wojewódzkiego
zakwalifikowała się Andrea Fischer z kl. 2a – op. p. P. Jessa-Sarbak.
5. 11.12.2017r. – Konkurs na kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim. W kategorii szkoła
podstawowa, wyróżnieni i nagrodzeni zostali: Szymon Tomczyk kl.1b, Gabrysia Śmigielska kl. 1b,
Adam Śmiejczak kl. 1d, Zuzanna Dziechciowska kl. 1d, Filip Temporale kl. 4a, Nicola Leśniak kl. 4a,
Natasza Dudziak kl. 4a, natomiast w kategorii gimnazjum: Wiktor Wiącek kl. 3b, Joanna Konatkowska
kl. 2b, Jakub Tomaszewski kl. 2b. Organizatorzy: nauczyciele języka angielskiego i nauczyciel plastyki.
6. Gminny Konkurs „Śremskie drzewko świąteczne 2017” organizowane przez Śremski Ośrodek Kultury –
I miejsce dla szkoły w kategorii klas gimnazjalnych – op. p. B. Hejne, p. A. Niemier.
7. 02.01.2018r. – Ogólnopolski Konkurs Olimpus z Języka Angielskiego – udział wzięło 20 uczniów naszej
szkoły – wyniki poznamy w marcu.
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8. 10.01.2018r. – Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla Szkół Podstawowych (etap szkolny). Do
etapu rejonowego zakwalifikował się Jan Abram z kl. 7a – op. p. R. Orłowski.
9. 12.01.2018r. – Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych (etap szkolny). Do etapu
rejonowego zakwalifikował się Jan Abram z kl. 7a – op. p. W. Janecka.
10. 13.01.2018r. – Wojewódzki Konkursu Języka Rosyjskiego (etap rejonowy). Do etapu wojewódzkiego
zakwalifikował się Aliaksander Anisavets z kl. 3f – op. p. L. Baranowska.
11. 16.01.2018r. – I Festiwal Anglojęzycznej Piosenki Noworocznej pod Patronatem Burmistrza Śremu
zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4. I miejsce Jagoda Stępa z kl. 7a – op. p. R. Orłowski.
Konkursy klas z edukacji wczesnoszkolnej
1.

2.
3.

4.

5.

6.

28.11.2017r. – konkurs: „Zdrowy talerz”. Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie
plastycznym promującym zdrowe żywienie oraz zdrowy styl życia. Wykonali piękne, kolorowe talerze
przedstawiające zbilansowane posiłki. Celem konkursu było promowanie zdrowego odżywiania się oraz
poznanie wartościowych produktów odżywczych wpływających na nasze samopoczucie. W konkursie
wyróżnieni zostali: Maciej Urbanek z kl. 1a, Jessica Głochowiak z kl. 1b, Julia Pokorska z kl.1c, Antoni
Kononowicz z kl. 1d. Organizatorzy: p. M. Sosnowska, p. S. Łowicka, p. A. Janiszewska.
11.01.2018r. – konkurs: „Zima”. Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w konkursie plastycznym na
najpiękniejszy zimowy krajobraz. Organizatorzy: p. M Broniarz, p. A Janiszewska.
Gminny Konkurs „Śremskie drzewko świąteczne 2017” organizowane przez Śremski Ośrodek Kultury
– w konkursie wzięli udział uczniowie klas: 1b, 1c oraz 1d, wykonując przestrzenne drzewka, które
zdobiły śremski rynek podczas imprezy „Świąteczne klimaty”.
16.01.2018r. – I Festiwal Anglojęzycznej Piosenki Noworocznej pod Patronatem Burmistrza Śremu
zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 – przedstawiciele klasy 1b – Zuzanna Samson oraz 1c
– Julia Pokorska, Julia Michalak, Antonina Marciniak, Nikodem Jankowski oraz Maciej Płociennik
zaprezentowali się w świątecznych piosenkach zaśpiewanych w języku angielskim. Dla pierwszaków
był to pierwszy tak poważny występ muzyczny. Gratulujemy odwagi!
Szkolny Konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców „Nasze ulubione książki – plakat rodzinny”.
I miejsce dla Antoniego Kononowicza z kl. 1d i Gabrieli Śmigielskiej z kl. 1b, II miejsce: Franciszek
Tomczak, Natalia Streich z kl. 1b, natomiast III miejsce dla Julii Michalak, Szymona Sarnika z kl.1c.
Organizator –
p. J. Jakubiak-Malinowska.
Konkurs plastyczny „Mój ulubiony przyjaciel”. I miejsce zdobyła Gabriela Śmigielska z kl. 1b,
II miejsce Zofia Szczęsna z kl. 1c, a III miejsce Szymon Sarnik również z kl. 1c. Organizator –
p. J. Jakubiak-Malinowska.

III. PORADY PEDAGOGICZNO – PSYCHOLOGICZNE
→ Dzisiaj, tj. 24.01.2018 w godz. 1800-1900 dyżur pełni psycholog szkolny – p. M. Stanisławska – sala 311.
Zapraszamy!
→ W naszej szkole założony został kącik prawny. Inspiracją do założenia kącika było spotkanie z sędzią
Anną Marią Wesołowską. W ramach projektu „Profilaktyka ma znaczenie – wielowymiarowe działania
gminy Śrem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymaliśmy książki, poradniki dla
dzieci i młodzieży oraz rodziców dotyczące m.in. praw dziecka, wychowywania. Książki znajdują się
w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!
4

IV. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU INFORMUJE:
→ W listopadzie przeprowadzono w szkole zbiórkę darów dla schroniska w Gaju.
→ 24 listopada odbyło się szkolenie wolontariuszy przeprowadzone przez p. M. Stefaniak z Lokalnego
Centrum Wolontariatu.
→ W grudniu wolontariusze zorganizowali zbiórkę żywności w ramach akcji pomocy dla rodaków na
kresach (zebraliśmy 14 kartonów żywności).
→ 6 grudnia członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu uczestniczyli w Gali Wolontariatu, a następnie po
części oficjalnej bawili się na dyskotece.
→ Wolontariusze występowali dla przedszkolaków, zbierali pieniądze podczas WOŚP oraz wspierali
słabszych uczniów w nauce.
Dziś, 24 stycznia, podczas zajęć w szkole oraz zebrań z rodzicami prowadzona jest zbiórka pieniędzy
potrzebnych na rehabilitację dla cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe 8-letniego Stasia.
Prosimy o wsparcie tej akcji.
Jednocześnie dziękujemy szkolnej społeczności za zaangażowanie w dotychczasowe akcje i okazanie
wielkiego serca potrzebującym.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu – K. Burliga, A. Bolek, B. Nowacka.
V. SAMORZĄD UCZNIOWSKI INFORMUJE:
→ 27 grudnia członkowie Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystościach upamiętniających
99-tą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
→ W grudniu uczniowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali świąteczny wystrój szkoły.
→ W dniu klasowych spotkań opłatkowych uczniowie Samorządu Uczniowskiego w strojach elfów
i Mikołajów, przy dźwiękach kolędy, witali w świątecznym klimacie rodziców, uczniów, nauczycieli.
W tym dniu zajęli się również kolportażem bożonarodzeniowych kartek w języku angielskim
i uczestniczyli we wspólnym spotkaniu opłatkowym.
Dziękujemy wszystkim osobom wspierającym działania Samorządu Uczniowskiego i zapraszamy
do współpracy.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – K. Kasperski, D. Wojna.
VI. RADA RODZICÓW INFORMUJE:
→ W dniu 10 lutego odbył bal połowinkowy w się Gościńcu Żurawiec dla klas II gimnazjum, którego
organizatorem były Rada Rodziców. W imprezie wzięło udział 119 uczniów, wychowawcy klas,
dyrekcja szkoły oraz delegacja rodziców. Łącznie bawiło się 130 osób. Wszystkim dziękujemy za miłą
i sympatyczną zabawę.
→ 22 stycznia, na wspólne zaproszenie Rady Rodziców oraz dyrekcji szkoły, odwiedzili nas zawodnicy
klubu żużlowego Unii Leszno. Spotkanie nie doszłoby do skutku, gdyby nie wygrana na scenariusz
spotkania, którego autorką jest p. Joanna Preiss z klasy 1b.
→ Rada Rodziców zdecydowała o przeznaczeniu kwoty 1500 zł na zakup nowych książek do biblioteki
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szkolnej. Mamy nadzieję, że zakupy przysłużą się do rozwoju czytelnictwa w szkole. Zapraszamy do
biblioteki!
→ Rada Rodziców, w związku z organizacją Balu Karnawałowego, który odbędzie się 10 lutego (sobota),
w Gościńcu Niezapominajka prosi rodziców mogących wspomóc organizację, o przekazywanie
drobnych upominków do loterii. 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.
VII. SZKOLE POMOGLI:
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i młodzież składają podziękowania:
☺ Radzie Rodziców za zakupienie lektur szkolnych dla klas pierwszych, czwartych i siódmych
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