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Wycieczka odbyła się w dniach 14.05.2012 do 17.05.2012r.
Spod szkoły wyjechaliśmy w nocy o godzinie 4:00, a do Ustronia Morskiego dojechaliśmy około
14.30. Po przyjeździe do ośrodka rozpakowaliśmy się w przydzielonych dla nas pokojach, następnie
poszliśmy na plażę, po plaży zjedliśmy obiadokolację, po czym wróciliśmy do swoich pokoi, cisza
nocna rozpoczęła się o godzinę 22:00.
Następnego dnia na początku zjedliśmy śniadanie o godzinie 9:00, a następnie na plaży odbył się
turniej na najładniejszy zamek z piasku między chłopcami, a dziewczynami z klasy IV. Niestety
(a może wręcz przeciwnie) zakończył się on remisem.
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Po obiedzie pojechaliśmy do ,,Skansenu Chleba”, by dowiedzieć się o historii chleba i narzędziach
do jego wytwarzania. Mieliśmy także okazje upiec swoje chlebki. Po obiedzie udaliśmy się na plażę,
a później przed ośrodkiem mieliśmy grill.
Kolejnego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do Kołobrzegu, gdzie poszliśmy na basen. Na basenie
byliśmy 1 godz. Po wykąpaniu się w wodzie zwiedzaliśmy miasto, port, latarnię morską, muzeum
minerałów i molo. Po powrocie do ośrodka czekał
nas spacer po plaży. Godzinę później była
dyskoteka.
Następnego dnia zaraz po śniadaniu poszliśmy
na pocztę, aby wysłać pocztówki, a potem byliśmy
na plaży pożegnać się z morzem. Później zjedliśmy
obiad, odpoczęliśmy i wyruszyliśmy w drogę
powrotną. Dojechaliśmy do szkoły około godziny
23:30.

24.05.2012r. odbyły się obchody kolejnego Dnia Ziemi pod hasłem „Z energią na rzecz ochrony
klimatu” przygotowane przez Panią Iwonę Stankiewicz. W tym dniu odbyły się turnieje klas w dwóch
kategoriach: klasy 0-2 i klasy 3-6.
Każda klasa miała do zaprezentowania wiersz lub piosenkę związaną z tegorocznym hasłem, strój
oraz hasło ekologiczne. Uczniowie byli bardzo twórczy. Niektóre klasy miały nawet po kilka strojów.
Uczniów oceniało jury w składzie: Pani Dyrektor Ewa Żurawik, Pani pedagog Ewa Szymajda oraz
Ksiądz Zbigniew Słobodecki.
Hasła stworzone przez uczniów:
Klasa 6: „Gdy ludzie prąd oszczędzają, złotówki w kieszeni zostają”
Klasa 5: „Ko ko ko ko Eko spoko, Niech Ci Eko wpadnie w oko, wszyscy razem zaśpiewajmy, bycie
Eko rozsławiajmy”
Klasa 4: „Nie szukaj wymówki! - Chroni się nawet mrówki”
Klasa 2: „Żyj z przyrodą w zgodzie - energię oszczędzaj, na co dzień”
6-latki: „Wszystkie dzieci segregują śmieci” oraz „Wykorzystuj słońce, wiatr, wodę, ocalisz przyrodę”
5-latki: „Pamiętajcie dzieci, nie rzucajcie śmieci”
W pierwszej kategorii zwyciężyły 6-latki, a w drugiej klasa 5, która wykonała wiersz swojego
autorstwa. Nagrodą dla zwycięskich klas była
darmowa wycieczka do Parku Nauki i Techniki oraz
Palmiarni w Wałbrzychu.
Wiersz klasy V:
Budując fabryk więcej, łamiesz naturze serce.
Ratując naszą planetę, sprzątaj każdą gazetę.
Zakręcaj kran w łazience, myjąc codziennie ręce.
Gaś światło wychodzą z pokoju, by życie prowadzić
w spokoju.
Energia słoneczna w domu, nie szkodzi nikomu.
Dzięki wiatrakom dużym, oszczędzasz węgiel
naturze.
Szanuj nasz zielony świat, i bądź z nim za pan brat.
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W dniu 29 maja w czwartek odbyło się spotkanie z Pradawnymi Słowianami Radunią i Będkiem.
Oprócz wiedzy na temat życia codziennego pradawnych Słowian mogliśmy zobaczyć jak spędzali oni
czas wolny. Graliśmy, bowiem w różne gry takie jak:
- uciekanie przed wężem,
- ringo (gra polegała na rzucaniu
okręgiem, tak aby druga osoba
złapała go na patyk,
- wymyślaliśmy własne hasła i sygnał
dla grupy,
- piliśmy napoje, które przygotowała
Radunia oraz upieczony przez nią
chleb.
Na zakończenie spotkania graliśmy
w gry Klanzy.
Po pożegnaniu się oraz wręczeniu
kwiatów wszyscy rozeszli się do
klas.
W imieniu wszystkich uczestników
spotkania z Radunią i Będkiem
pragniemy serdecznie podziękować
Sz. P. Annie i Bogusławowi Apathym
za wspaniałe, niepowtarzalne chwile
ze słowiańską historią. Wyrażamy
szczególną wdzięczność za twórczą pasję oraz pełną domowego ciepła atmosferę z bogactwem
smaków i aromatów.

01.06.2012r. pojechaliśmy całą szkolą
do domu Bielańczyka we Wrocławiu do sali
zabaw "Loopy's World". Jest to wielki plac
zabaw zarówno dla dzieci jak i dla
dorosłych. Wszyscy się dobrze bawili
mogąc przez ponad 2 godziny dać ujście
swojej energii. Aby nie zabrakło sił
w zabawie mieliśmy zapewniony posiłek
w postaci napoi, gofrów i hotdogów.
Na zakończenie dostaliśmy jeszcze
upominki.
Wszystkim uczestnikom zabawa bardzo się
podobała i zdecydowanie chcemy tam
wrócić za rok. Dziękujemy Państwu
Magdalenie i Tomaszowi Lewandowskim
oraz Panu Marcinowi Skolimowskiemu
za zasponsorowanie kosztów autokaru oraz
Radzie Rodziców za dofinansowanie do wyjazdu.
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Dnia 11.06.2012 r. w naszej szkole odbyły się zawody
rowerowe klas 4-6. Do naszej szkoły przyjechali
trenerzy kolarskiego klubu sportowego KS ŚLEŻA
SOBÓTKA MTB TEAM pan Maciej Piwowarski oraz
pan Grzegorz Gieracki. Zawody polegały na przebyciu
slalomu na czas oraz wyścigu dookoła naszego boiska
obok placu zabaw. Zwycięzcy zawodów to Radek
Fedyk, Karol Mierzwiak oraz Dawid Foltyn, a z kategorii
dziewczyn Ala Sączawa, Oliwia Wojciechowska
i Wiktoria Romańska.

15.06.2012r. jak co roku w naszej szkole odbył się
egzamin na kartę rowerową. Przystąpili do niego
uczniowie klasy IV oraz uczniowie klas starszych,
którym w zeszłym roku powinęła się noga. Egzamin
przeprowadzała Pani Marta Pacholec-Grzyb pod
czujnym okiem Pana mł. asp. Patryka Marciszyna
z komisariatu policji w Sobótce. Wszystkim osobom,
które zdały egzamin gratulujemy i życzymy
bezpiecznej jazdy na rowerze. Pozostałym
przypominamy, że kolejny egzamin za rok.

17.06.2012r. na terenie naszej szkoły odbył się festyn rodzinny. Była
to impreza promująca aktywny wypoczynek w gronie rodzinnym. Na ten
szczególny dzień uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem swoich nauczycieli
przygotowali podsumowanie pierwszej części projektu „Polska-Europa-Świat”:
- najmłodsi z naszych „zerówek” oraz klasa I przygotowali pod okiem pań
Krystyny Grygiel, Agnieszki Pieluszyńskiej i Lidii Sączawa przedstawienie
na temat powstania Ślęży. W przedstawieniu czynny udział brali także rodzice
uczniów, Pani Iwona Stankiewicz jako „Panna z Rybą” i Miś Ślężysław.
- klasa II pod kierunkiem Pani Katarzyny Stachowskiej i Pana Piotra Kozaka
przedstawiła region Małopolski.
- klasy III i IV wraz z Paniami Weroniką Grzelką i Aleksandrą Reinhardt
przedstawiły tradycje, pieśni i tańce z Podhala.
- klasy V i VI z Paniami Agatą Niemotko, Barbarą Karlińską i Martą PacholecGrzyb natomiast region Mazowsza.
Ponadto przez cały czas trwania zabawy można było wziąć udział w loterii
fantowej z bardzo atrakcyjnymi nagrodami, zjeść pyszne ciasto lub potrawę z grilla przygotowaną
przez Radę Rodziców. Można było także wziąć udział w zawodach sportowych przygotowanych
przez Panią Agnieszkę Pieluszyńska lub rozegrać mecz siatkówki rodzice-nauczyciele. Całe
szczęście pogoda dopisała i wszyscy doskonale się bawili do późnych godzin wieczornych.
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Wszystkim Darczyńcom oraz wszystkim Tym, którzy porządkowali, budowali, dekorowali, urządzali
i upiększali miejsce imprezy – rodzicom uczniów, rodzicom absolwentów, uczniom i absolwentom
oraz nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym naszej Szkoły oraz wszystkim, którzy
przygotowywali i przeprowadzali kolejne atrakcje naszego Dnia Rodziny organizowanego corocznie
z okazji Święta Szkoły – dziękujemy z całego serca.

W nocy 22/23.06.2012r. odbyło się w
naszej szkole nocne czytanie legend
ślężańskich połączone z nocą gier
i zabaw dla klas IV-VI. Głównymi
atrakcjami tej nocy było ognisko
z pieczeniem kiełbasek i zabawa
w podchody, no i oczywiście legendy
na dobranoc.
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28.06.2012r. odbyło się pożegnanie klasy VI. Tego
dnia absolwenci naszej szkoły przedstawili
przygotowane ze swoją wychowawczynią krótką
inscenizację dotyczącą 6-ciu lat w Szkole
Podstawowej w Świątnikach. Tradycyjne także 5klasiści pod okiem Pani Barbary Karolińskiej
pożegnali najstarszą klasę naszej szkoły.
Absolwentom życzymy udanego startu
w Gimnazjum.
Dzień później pozostali uczniowie otrzymali
świadectwa i rozpoczęły się WAKACJE!!!
Do zobaczenia we wrześniu.

Astronomiczny HUMOR
Pewien dziennikarz postanowił zrobić wywiad na uczelni technicznej. Jednym z podstawowych pytań
było określenie czasu jaki potrzeba na opanowanie języka chińskiego. Podchodzi do prof. dr hab. i pyta:
- Panie profesorze, ile pan potrzebuje czasu, aby nauczyć się chińskiego?
- No tak, aby dość dobrze się nim posługiwać to 7 lat.
Idzie do doktora:
- Panie doktorze, ile pan potrzebuje czasu, aby nauczyć się chińskiego?
- Sądzę, że w ciągu 5 lat to bym się nauczył.
Idzie do doktoranta i zadaje to samo pytanie. Doktorant odpowiada, że 2 lata wystarczą. W końcu
podchodzi do studenta:
- Te stary, ile potrzebujesz czasu, aby nauczyć się chińskiego?
Na co student spojrzał się ze zdziwieniem i pyta:
- A na kiedy trzeba??
Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta:
- Jasiu, gdzie masz świadectwo?
- Pożyczyłem koledze, bo chciał nastraszyć rodziców.
www.dowcipy.jeja.pl
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Rebusy z orbity

http://www.bkolodziej.strefa.pl

Szkoła Podstawowa w Świątnikach
ul. Parkowa 6
55-050 Sobótka
tel. (71) 316 22 61
sp.swiatniki@wp.pl
www.spswiatniki.sobotka.pl
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