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Samorząd Uczniowski ogłasza, że tegoroczne hasło pracy samorządu to „Człowiek człowieko
wi człowiekiem
”. Nawołuje ono do pomocy drugiej osobie, dlatego zamierzamy się zaangażować w różne akcję
mające na celu wsparcie osób chorych i poszkodowanych. W ubiegłym roku zebraliśmy 680
złotych na aparaty słuchowe dla potrzebujących dzieci. W tym roku zbieramy na protezę dla
chorego chłopca.

  

  

W tym roku planujemy wiele konkursów. Niektóre już rozpoczęliśmy. Jednym z nich jest
MĄDRY BOBO. Poprosiliśmy uczniów klas I-VI, aby wymyślili wygląd naszego BOBO.          

  

A oto wyniki: I- miejsce zajął Jakub Jamroz uczeń klasy I b. II- miejsce Igor również z klasy I
b. III- miejsce wywalczył robot
Juli Studnickiej.

  

  

W każdy piątek wywieszamy nowe pytania wraz z odpowiedziami. To z nich później pytamy
naszych zawodników. Pierwszym półfinalistą został Kacper Mielniczek uczeń klasy II b, udzielił
on odpowiedzi na pytania w najkrótszym czasie, II- miejsce zajął Mikołaj Kraczek, III- miejsce
zajął najmłodszy z uczestników Adrian Zawiślak uczeń klasy I b.

  

  

W ten piątek odbędzie się kolejny konkurs wiedzy. Zachęcamy was do czytania i zapisywania
ciekawostek, ponieważ w ostatni piątek września odbędzie się finał miesiąca, w którym
wystąpią półfinaliści tego miesiąca. Zawalczą oni o nagrodę i medal.
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Pragniemy też poinformować o wynikach zeszłorocznego konkursu czystości.

  

  

  

W kategorii klas I –III:

  

    
    -  I-      miejsce zajęła obecna klasa II b uzyskując 34 punkty,  
    -  II-      miejsce zajęła obecna klasa II a z wynikiem 33 punktów,  
    -  III-      miejsce otrzymała obecna klasa III a,  

  

  

  

W kategorii klas IV-VI:

  

    
    -  I-      miejsce z wynikiem 47 punktów zajęła klasa obecna V a,  
    -  II-      miejsce przypadła byłej klasie VI a,  
    -  III-      miejsce zdobyła obecna klasa VI a.  
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Opr. Marcelina Wilczyńska
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