Nauczyciel języka polskiego pyta
się uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Szkoła jest jak komisariat... Pytają
Cię a ty nic nie wiesz.
SOS – czyli sami o sobie

Ojciec pyta syna:
- Co robiliście dziś na matematyce?
- Szukaliśmy wspólnego mianownika - mówi syn.
- Coś Ty?! Gdy ja byłem w szkole, też go szukaliśmy. Że też nikt go do tej pory nie znalazł...
- Kto to jest hipokryta? - pyta pani na lekcji.
- Ja wiem - zgłasza się Jaś - to jest uczeń, który twierdzi, że lubi
chodzić do szkoły.

Jasiu przychodzi do domu i mówi
do mamy:
- Mamo dostałem 5 w szkole.
- Naprawdę.
- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z polskiego.

- Powtórzmy tabliczkę mnożenia mówi ojciec do Jasia - na pewno
wiesz, że dwa razy dwa jest cztery,
a ile to będzie sześć razy siedem?
- Tato, dlaczego Ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przykłady?!

Praczłowiek krzyczy na
syna, który wrócił do jaskini z
kiepską
cenzurką:
- To, że masz tróję z myślistwa,
mogę pojąć, boś jeszcze maluch,
ale ta pała z historii?! Przecież to
tylko dwie strony!

Koniec roku szkolnego.
Jasiu przychodzi do domu po rozdaniu świadectw i mówi :
- Tato dobra wiadomość, szkoła
przedłużyła ze mną kontrakt na 6
klasę.
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„Wakacje, znowu są wakacje …”
Nadszedł upragniony przez wszystkich czas wypoczynku od
nauki, szkoły. Rozważnie korzystajcie ze wszystkich przyjemności,
jakich dostarczają wakacje. Pamiętajcie o bezpiecznym zachowaniu
na drodze, w lesie, nad wodą.
Oto kilka wakacyjnych porad:
Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw.
Kąpcie się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod opieką ratowników lub osób dorosłych.
Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne
bywają niebezpieczne.
Pozostając samodzielnie w domu – ostrożnie obchodźcie się
z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi.
Zachowajcie szczególną ostrożność w pracach polowych: nie
dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i pod napięciem.
Nie niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym przebywacie.
Nie bójcie się powiedzieć „NIE”, gdy nie zgadzacie się z szalonymi pomysłami i propozycjami swoich kolegów

Część uczniów ciężko pracowała w tym roku, czego dowodem są
osiągnięcia i wyniki na świadectwie.
W tym ostatnim numerze roku szkolnego 2016/2017 chcemy się pochwalić sukcesami uczniów w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach
sportowych.
Konkursy przedmiotowe — etap gminny:
język polski: Dominika Suchan
— I miejsce
Emilia Bulla
— II miejsce
— III miejsce
język angielski: Laura Glombik
matematyka: Livia Magosz
— I miejsce
Wiktoria Kostka
— I miejsce
Piotr Szober
— I miejsce
historia:
przyroda:
Wanessa Klimek
— III miejsce
Wiktoria Kostka
— III miejsce
Projekt "Buecherbus auf dem Schulhof - Eine Reise in das Buecherland" "Bibliobus na podwórku szkolnym - Podróż do krainy książek"
Wanessa Klimek
—I miejsce
Wiktoria Glombik, Paulina Borek, Magdalena Cichoń—II miejsce
Weronika Cebula
—III miejsce
Szkolna Liga Zadaniowa — konkurs matematyczny
Weronika Cebula
—I miejsce
Florian Kurpiela
—II miejsce
Emilia Bulla
—III miejsce
Konkurs recytatorski "Jugend traegt Gedichte vor"
Agata Magosz, Julia Suchan, Maksymilian Kowalczyk,
Fabio Mrozek — udział w etapie rejonowym
Powiatowy Konkurs "Czas na piosenkę"
Agata Hoppe — III miejsce w kategorii klas I-II
Karol Jakubczyk— I miejsce w kategorii klas III-IV
Ilona Hoppe
— II miejsce w kategorii klas V-VI

Zawody sportowe
Mateusz Polak –1000 m - I miejsce Jesienny Cross w Zdzieszowicach
– 1000 m – I miejsce Wojewódzkie biegi przełajowe w Lasocicach
skok w wzwyż udział w Wojewódzkich zawodach lekkoatletycznych
Powiatowe zawody w UNIHOKEJA chłopców II miejsce
Erik Kostka, Florian Kurpiela, Karol Jakubczyk, Mateusz Polak, Pascal Lipka, Maksymilian Kowalczyk, Łukasz Zwior, Fabio Mrozek, Michał Dupliki
Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Halowej Chłopców - II miejsce
Mateusz Polak, Maksymilian Kowalczyk, Pascal Lipka, Łukasz Zwior, Fabio
Mrozek, Karol Jakubczyk, Florian Kurpiela, Erik Kostka, Damian Galant
Gminne Zawody w Dwa Ognie – II miejsce
Kinga Kipka, Amanda Maciejek, Justyna Giza, Martyna Kurpiela, Wanessa
Manikowska, Paulina Borek, Paulina Samson, Weronika Cebula, Magdalena
Cichoń
Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
Florian Kurpiela
– I miejsce
Paulina Borek
– II miejsce
Karol Jakubczyk
– III miejsce
Wyścigi rzędów na wesoło klas I- III – I miejsce
Kacper Galant, Rafał Donitza, Marcel Lipka, Klaudia Galant, Damian Galant, Erik Kostka, Kinga Kipka, Amanda Maciejek, Agata Hoppe
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców – I miejsce
Wiktoria Glombik, wiktoria Kostka, Dominika Suchan, Wanessa Klimek,
Natalia Brzank, Paulina Hruzik, Kinga Siodlaczek, Julia Suchan, Agata Magosz, Anna Miczka
X Jubileuszowa Gala Sportu – Polska Biega Żyrowik
Martyna Kurpiela
– I miejsce
Mateusz Polak
– I miejsce
Karol Jakubczyk
– I miejsce
Kacper Galant
– I miejsce
Anna Magosz
– II miejsce
Wanessa Klimek
– II miejsce
Piotr SZnober
– II miejsce
Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce
Mateusz Polak – skok wzwyż – I miejsce, bieg 100 m
Dominka Suchan – skok wzwyż – III miejsce, sztafeta 4x100 m
Wiktoria Glombik – skok wzwyż – IV miejsce

