W naszej szkole po raz trzeci odbył się konkurs
„Czas na piosenkę”.
13 czerwca dzieci z pięciu szkół powiatu wzięły udział
w zmaganiach wokalnych. Jury w składzie Anna Szczędzinaprzewodnicząca, Anna Buszman i Żaneta Plotnik oceniły 17
prezentacji i, jak wyznały, wybór zwycięzców był niezwykle trudny. Za
swoich podopiecznych trzymały kciuki panie Krystyna Rutkiewicz,
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Barbara Labisz, Elżbieta Barton, Jolanta Miczka, Ewa Boese i Ewa
Magosz. Organizatorem po raz kolejny była pani Ewa Magosz.
A oto wyniki naszych uczniów III edycji konkursu Czas na piosenkę:
kategoria I - klasy I- II
wyróżnienie - Agata Hoppe
kategoria II - klasy III-IV
I miejsce - Ilona Hoppe
Nagroda specjalna jury- Karol Jakubczyk i Vanessa Manikowska
kategoria III - klasy V- VI
II miejsce - Maksymilian Miczka
III miejsce - Lara Magosz

Gratulacje
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Wycieczka klas I – III
6 czerwca 2016 r. o godz. 7.00 uczniowie klas I – III
pojechali na wycieczkę do Radzionkowa, Piekar Śląskich i
Tarnowskich Gór. Dzieci wzięły udział w lekcji o historii
chleba „Od ziarenka do chleba”, w prelekcji o szacunku do
chleba, dowiedziały się, jak wyglądała lekcja w dawnej szkole.
Zwiedziły Zabytkową Kopalnię Srebra, spotkały się z
wiekowym Skarbnikiem i przepłynęły w podziemiach łodziami.
Odwiedziły także Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.
Dzieciaczki pełne wrażeń wróciły wieczorem do domu.

I po raz kolejny się żegnamy. Jak szybko mija czas
Dopiero co witaliśmy nowy rok szkolny, a przed nami 24
czerwca 2016 r., czyli zakończenie, pożegnanie i podsumowanie.
Ale każdy z nas wie, że za chwilę WAKACJE. Cieszymy się na ten
czas, lecz nie jeden albo drugi zatęskni za szkolną ławką, za naszym
melodyjnym dzwonkiem, za kolegą/koleżanką, za  szkołą!
Czasem ciężko nam rano wstać i znowu iść się uczyć, ale po
jakimś czasie docenimy ten czas spędzony wspólnie w PSP
w Brożcu.
Jak co roku żegnamy naszych kochanych absolwentów.
Szkoda, że we wrześniu ich już z nami nie będzie. Życzymy im
z całego serca: dużo szczęścia, błogosławieństwa Bożego,
wytrwałości, cierpliwości, samych bardzo dobrych wyników
w gimnazjum oraz pomyślności!!!
W tym roku szkolnym nas „opuszczą”:

Daria Białek, Justyna Boese, Aleksander Gawlica,
Simona Głobisz, Agnieszka Magosz, Lara Magosz,
Marcin Magosz, Arkadiusz Miczka, Maksymilian
Miczka, Stefan Musioł i Denis Szlenczka.
WSZYSTKIEGO DOBREGO NA NOWEJ DRODZE!!!

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom życzymy
udanych, spokojnych i BEZPIECZNYCH WAKACJI!

Wycieczka klas IV-VI do Poznania-Gniezna-Torunia
Na trzydniową wycieczkę w dniach 15-17 czerwca wybrali się
uczniowie klas IV-VI wraz z opiekunami: p. Elżbietą Barton, p. Ewą
Magosz oraz p. Marianną Herud. Towarzyszyła im sześcioosobowa grupa
rodziców.
Naszą wycieczkę zaczęliśmy od Poznania – stolicy Wielkopolski.
Z przewodnikiem spotkaliśmy się na rynku, przed ratuszem, gdzie o godz.
1200 mogliśmy zobaczyć słynne poznańskie koziołki. Następnie
przeszliśmy do najpiękniejszego barokowego kościoła w Polsce, zrobiliśmy
zdjęcia na koziołkach. Byliśmy na Wzgórzu zamkowym. Następnie
spacerkiem przeszliśmy przez Wartę na Ostrów Tumski. Jest to najstarsza
część miasta z potężną bazyliką archikatedralną. Jej początki sięgają
X wieku. Naszym kolejnym punktem była Lednica, w szczególności Pola
Lednickie, gdzie odbywają się spotkania młodzieży. Zwiedziliśmy tam
wystawę Jana Pawła II oraz przeszliśmy pod Bramą Rybą. Zdążyliśmy
jeszcze na prom, którym dopłynęliśmy na Ostrów Lednicki. W końcu
dotarliśmy do naszego ośrodka w Biskupinie na kolację.
Kolejny dzień był również ciekawy. Zwiedzanie zaczęliśmy od
muzeum archeologicznego w Biskupinie. Przechodząc przez drewniany
most, ponad torami kolejki wąskotorowej, dotarliśmy do części rezerwatu,
która przeniosła nas do epoki kamienia. Następnie dotarliśmy do słynnego
na całym świecie stanowiska archeologicznego osiedla obronnego ludności
kultury łużyckiej zwanego polskimi Pompejami, a później do rekonstrukcji
wioski wczesnopiastowskiej. Kolejką wąskotorową dojechaliśmy do
Wenecji. Tuż przy skansenie kolei znajdują się średniowieczne ruiny zamku
Krwawego Diabła Weneckiego oraz jedna z największych w Europie
wystaw średniowiecznych machin oblężniczych.
Po obiedzie pojechaliśmy do Gniezna – pierwszej stolicy Polski.
Zwiedziliśmy gotycką katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
i Świętego Wojciecha oraz słynne drzwi gnieźnieńskie z 1180r. , na których
w 18 kwaterach przedstawione są sceny z życia św. Wojciecha. Byliśmy
również w Muzeum Początków Państwa Polskiego. Wieczorem czekały nas
legendy pałuckie przy ognisku z kiełbaskami.

Po nocy z piorunami (o dziwo nie wszyscy się obudzili)
wyjeżdżaliśmy z Biskupina do Torunia – miasta piernika i Mikołaja
Kopernika. W Toruniu zwiedziliśmy najstarsze części miasta z licznymi
przytulnymi zaułkami, tj. Średniowieczny Zespół Miejski, składający się
z trzech elementów: Starego Miasta, Nowego Miasta, Zamku krzyżackiego.
Cały Średniowieczny Zespół Miejski został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nad wszystkim od ponad 500 lat
czuwa duch Mikołaja Kopernika. Po zakupieniu pamiątek i oczywiście
toruńskich pierników wyruszyliśmy w drogę powrotną. Zahaczyliśmy
o Kruszwicę, weszliśmy na Mysią Wieżę. Górująca nad miastem 32metrowa ceglana wieża to pozostałość zamku zbudowanego przez
Kazimierza Wielkiego ok. 1350 roku. Po drodze wstąpiliśmy jeszcze do
Lichenia, gdzie zobaczyliśmy obecnie największy kościół w Polsce –
bazylikę Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Oczywiście nie mogło
zabraknąć wizyty w Mcdonald’s. Zmęczeni, pełni wrażeń późnym
wieczorem wróciliśmy do domu.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sprawdzian kompetencji
Ostatni sprawdzian pisali uczniowie klasy VI. I trzeba
powiedzieć, że spisali się znakomicie. Mimo obaw i zapowiedzi
możemy stwierdzić, że nasi VI – klasiści wypadli na medal.
Średnia szkoły 69,1 i jest to wynik powyżej średniej
wojewódzkiej i gminnej. Ogólnie osiągnęliśmy stanin nr 7, co
oznacza wysoką średnią sprawdzianu.
Z języka polskiego osiągnęliśmy 78,6%, z matematyki
59,1%, natomiast z języka angielskiego 74%. Uczeń
Maksymilian Miczka zdobył 100% pkt. z matematyki.
Uczniom i nauczycielom należą się gratulacje i pochwały.
SUPER!

