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czyli... Całkiem Odlotowe Oblęgorskie Luzaki :-)
Dzień Edukacji Narodowej
13 października odbył
się w naszej szkole apel
z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Uczniowie z klas
czwartych pod opieką
p. Błażeja Bujały
przygotowali zabawne
scenki kabaretowe.
Rolę nauczycielki
zagrała Julia Ślewa.

Naszym drogim
nauczycielom i wszystkim
pracownikom szkoły, dużo
zdrowia i samych sukcesów
w pracy życzą dziennikarze
gazetki COOL (i Garfield).
Julia Salacha

Z wizytą u prezydenta
25 października
W drodze powrotnej wstąpiliśmy do McDonald’a.
odbyła się wycieczka do
Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do domów.
Warszawy dla klas 4-6.
Sebastian Kukulski
Musieliśmy wstać bardzo
wcześnie, bo zbiórka przed
szkołą była o godzinie 6.00.
Najpierw
zwiedziliśmy Pałac
Prezydencki, gdzie
spotkaliśmy się z głową
naszego państwa
Bronisławem
Komorowskim. Później
poszliśmy do Sejmu.
Naszym przewodnikiem był
poseł Sławomir Kopyciński.
Następnie zwiedziliśmy
Łazienki Królewskie.
Ostatnim punktem
wycieczki był najwyższy
budynek naszego kraju,
czyli Pałac Kultury i Nauki.
Pamiątkowe zdjęcie
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Wybory do Samorządu Uczniowskiego
7 października odbyły
A oto nowy skład samorządu:
się wybory do Samorządu
Przewodnicząca: Kinga
Uczniowskiego klas 4-6.
Siedlarz
Najbardziej podekscytowane
Zastępca: Idalia Mastalerz
były klasy czwarte, bo po raz
Sekretarz: Maciej Gad, Artur
pierwszy brały udział w tak
Mastalerz
ważnym wydarzeniu.
Członkowie Zarządu: Oliwia
Kandydaci wykazali
Majka, Sebastian Kukulski,
się wielką pomysłowością
Piotr Masłowski, Anna
w przeprowadzaniu
Siedlarz, Wojciech
kampanii. Przygotowali ulotki,
Grątkiewicz.
Wybieramy
samorząd
plakaty i rozdawali cukierki.
Opiekunem Samorządu
Każdy z nas mógł zaznaczyć
Uczniowskiego została pani
jak podczas wyborów
na karcie wyborczej tylko
Alicja Gos. Gratulujemy!
prezydenckich
:-).
Wyniki
trzy nazwiska. Następnie
karty wrzucaliśmy do urny, poznaliśmy następnego dnia.
Sebastian Kukulski

Asy z pierwszej klasy
23 października 2014 r.
odbyło się ślubowanie
klas pierwszych. Ten dzień był
bardzo ważny dla naszych
młodszych kolegów. Równie
przejęte były wychowawczynie
pierwszaków p. Jadwiga Mróz
i p. Katarzyna Foks.
Uczniowie ubrani
w birety wyglądali bardzo
dostojnie. Klasa I,,a” miała
zielone czapeczki, a klasa
I,,b”niebieskie.
Aby zasłużyć na
pasowanie, pierwszoklasiści
musieli się solidnie
przygotować. Ich wiedzę
sprawdzali starsi koledzy,
uczniowie klasy V. Uroczystość
prowadziła Ida Mastalerz,
a Radek Baryłko i Julia
Salacha wcielili się w rolę króla
i królowej. Gwardzistami zostali

Kacper Śliwa G. oraz Norbert Cisowska pasowała dzieci na
Kaleta.
uczniów klasy pierwszej
Młodsi koledzy
i wręczyła im dyplomy.
bezbłędnie odpowiadali
Następnie wszyscy udali
na pytania, śpiewali piosenki
się na słodki poczęstunek.
i recytowali wierszyki. Po
Ida Mastalerz
zakończeniu części artystycznej
pani dyrektor Henryka

Pierwszaki prezentują program artystyczny
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Gościliśmy obcokrajowców
W dniach od 06 do 11 października gośćmi naszej szkoły byli obcokrajowcy,
Meksykanin Pedro Moralez i Turczynka Busra Seker. Opiekę nad nimi sprawował
p. Błażej Bujała, a gościny i noclegu udzielili rodzice uczniów naszej szkoły,
Pedro nocował u Maksa Kota, a Busra u Damiana i Anity Prus.

Pedro, Busra i p. Błażej na spacerze
Busra ma 20 lat i jest studentką, a Pedro ma 27 lat i jest wykładowcą. W czasie
pobytu w naszej szkole opowiadali o swoich ojczyznach i częstowali nas specjałami,
z których słyną ich kraje. Pedro uraczył nas sosem Tabasco tak ostrym, że nawet ci
z nas, którzy nie lubią mleka, wypili cały kartonik.
Goście okazali się bardzo sympatycznymi ludźmi. Będziemy za nimi tęsknić.
Julia Salacha
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„Kielce Biegają”
4 października
a Sebastian i Ida XVI.
2014 r. odbył się VI bieg
Po biegach odbyło się losowanie nagród.
uliczny pod nazwą „Kielce Następnie, aby podbudować swoje zdrowie :-)
Biegają”. Naszymi
pojechaliśmy do Mc'donalda.
opiekunami byli: p. Dorota
Ida Mastalerz
Szczypiór, p. Marcin
Zieliński i p. Błażej Bujała.
W zawodach wzięły udział
następujące osoby:
Kinga Siedlarz,
Idalia Mastalerz,
Kacper Śliwa Gabriel
i Sebastian Piątek.
Jako drugi metę minął
Kacper G. Śliwa, uczeń
klasy V. W nagrodę otrzymał
różowy aparat cyfrowy ;-).
Kinga zajęła XI miejsce,
Nasza drużyna

Rajd „Szkoły Współpracy”
9 października
odbył się pieszy rajd
uczniów, nauczycieli
i rodziców.
W wycieczce wzięli też
udział goście naszej
szkoły Meksykanin Pedro
i Turczynka Busra.
Wędrówkę
rozpoczęliśmy na górze
Widomej, gdzie
dojechaliśmy autobusem
szkolnym. Podziwiając

kolorowy jesienny las
szliśmy w stronę Baraniej
Góry.
Pogoda była
piękna więc na skraju
lasu rozłożyliśmy kurtki
i odpoczywaliśmy
na trawie. Dziewczynki
z klasy piątej obstąpiły
Busrę i zadawały jej
mnóstwo pytań łamanym
angielskim,
a trzecioklasiści bawili się

biegając po łące.
Wędrówkę
zakończyliśmy na placu
remizy Straży Pożarnej
w Oblęgorku. Tam
rozpaliliśmy ognisko
i piekliśmy kiełbaski.
Później bawiliśmy się
w zabawy przygotowane
przez p. Edytę Mastalerz.
Kaja Gaweł
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Uśmiechnij się!
Na lekcji polskiego:
- Jasiu, kiedy używany wielkich liter?

- Jasiu, twoja wychowawczyni powiedziała,
że od wakacji ani razu nie byłeś w szkole!

- Kiedy mamy słaby wzrok!

- To wakacje już się skończyły?

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek może
robić tyle błędów?! - dziwi się polonistka,
oddając uczniowi pracę domową.

Rozmowa przyjaciół:

- Wcale nie jeden – odpowiada uczeń.
Pomagali mi rodzice.

- I co wtedy robisz?

Przychodzi mama z zebrania i krzyczy:

- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka
ochota, żeby się pouczyć.
- Czekam, aż mi przejdzie.
Żarty wybrała dla Was Zuzia Gaweł.

Rusz głową!

1.
2.
3.
4.
5.

Po angielsku jabłko.
Część komputera, na której piszesz.
Słychać przez niego np. muzykę.
Rymuje się z „koc”.
Po nocy.
6. Masz w nim pieniądze.

Krzyżówkę przygotowała Ania Siedlarz.

Skład naszej redakcji: Kaja Gaweł kl.V, Zuzia Gaweł kl. V, Sebastian Kukulski kl.V,
Ida Mastalerz kl.V, Anita Prus kl.V, Julia Salacha kl.V, Ania Siedlarz kl.V, Paulina Ziernik kl. V.

Opiekun: p. Małgorzata Salacha

