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Ch³opcy wynosz¹ stoliki z klasy, ¿eby nie przeszkadza³y
podczas malowania.

A to ju¿ tatusiowie podczas pracy!

Trzeba dok³adnie pomalowaæ w ka¿dym k¹ciku!



Pod koniec ubieg³ego roku szkolnego otrzymaliœmy mi³¹ wiadomoœæ. 

A mianowicie, zostaliœmy wyró¿nieni w ogólnopolskim konkursie “Dziœ 

oszczêdzam  w SKO, jutro w PKO”. Otrzymaliœmy nagrodê w wysokoœci 

500z³. Pieni¹dze te przeznaczyliœmy na cele szkolne, a m.in. na zakup : 

³adowarki do baterii do aparatu fotograficznego (przyczynimy siê tym 

samym do ochrony œrodowiska, zu¿ywaj¹c mniej baterii; farby olejnej do 

malowania pod³ogi do kl. II i III; pomocy dydaktycznych dla najm³odszych 

(to w³aœnie oni w ubieg³ym roku byli najoszczêdniejszymi uczniami w szkole)

 w postaci filmów  video oraz programów komputerowych.

ROBIMY ZAKUPY

Porz¹dkujemy klasê przed malowaniem pod³ogi. 
Robimy to z radoœci¹



             ANDRZEJKI

28  listopada odby³y siê w naszej szkole “Andrzejki”. Zabawê zorganizowa³ 

Samorz¹d Uczniowski. Kto chcia³ móg³ w tym dniu sprawdziæ co go czeka 

w niedalekiej przysz³oœci, a to za spraw¹ wró¿ek, które dziêki swoim 

“magicznym” narzêdziom i ró¿nego rodzaju wró¿bom czyni³y to z wielk¹ 

ochot¹.

Oprócz tego przygotowaliœmy bufet. Opiekunka SKO i p. Danusia piek³y tym 

razem frytki. Porcja frytek kosztowa³a 1 z³. Wszystkim smakowa³y. By³y takie 

osoby, które podczas zabawy zjad³y a¿ 4 porcje! W bufecie mo¿na by³o te¿ 

zaopatrzyæ siê w napoje i s³odycze. W tym dniu konto SKO  po odliczeniu

wydatków na zakup s³odyczy, napojów i frytek  wzros³o o 28,62 z³.

Trzeba siê spieszyæ! Nied³ugo ustawi siê kolejka!



Pani Danusia rozdziela porcje.

Mo¿e kupiê jeszcze jedn¹?



WALENTYNKI

   Walentynki to niezwyk³y dzieñ, gdzie wszyscy ci kochani i ci którzy chc¹ 

siê ni¹ podzieliæ z innymi, mogli to uczyniæ dziêki dzia³aj¹cej w tym 

szczególnym dniu “poczty walentynkowej”. Pocztê zorganizowa³ 

Samorz¹d Uczniowski. Wlentynkowi  listonosze mieli w czasie przerw masê 

roboty (tj. listonosze przed  ka¿dymi œwiêtami). Ozdobne karty i listy 

wzbudzi³y u adresatów wiele emocji i radoœci.

   Po zajêciach czas by³ na walentynkow¹ dyskotekê. W czasie przerw 

miêdzy tañcami uczestnicy zabawy korzystali z bufetu zorganizowanego 

przez SKO. Tancerze mogli tu nabraæ si³ przed kolejnymi tañcami, 

zaopatruj¹c siê w s³odycze (ciastka, batoniki, lizaki, cukierki itp.) 

i  ugasiæ pragnienie, kupuj¹c o¿ywcze napoje. 

   Po odliczeniu kosztów zakupu zarobiliœmy w tym dniu 22,55 z³. 

Pieni¹dze zasili³y konto naszej organizacji. 

 



Loteria fantowa

Loteria rozpoczêta! Pierwszy los wyci¹gniêty!
Co pod nim mo¿e siê kryæ?

22 marca z okazji nadejœcia wiosny samorz¹dowi dzia³acze, jak co roku 

postarali siê wype³niæ dzieñ mas¹ ró¿norodnych atrakcji. Zaczê³o siê od 

zajêæ plastycznych pod has³em “Portret Pani Wiosny”. Nastêpnie m³odzi 

recytatorzy zaprezentowali przygotowane przez siebie wiersze zwi¹zane z 

wiosn¹. W dalszej czêœci obchodów pierwszego dnia wiosny by³a parada

 najciekawiej przebranych osób, wiosenne melorecytacje w rytmie hip-hop,

 wybory Miss i Mistera Szko³y, klasowe przebieranie wychowawców i 

nauczycieli. Fina³em tej wiosennych harców by³a loteria fantowa 

zorganizowana przez Radê SKO i opiekuna. Przygotowaliœmy losów. 

Ka¿dy los wygrywa³. Cena losu 2 z³. Najcenniejszym fantem by³y m.in.:

 szachy i paletka tenisowa. Wszystkich cieszy³y losy, pod numerami których 

znalaz³y siê ozdoby wielkanocne. Przydadz¹ siê do ozdoby mieszkañ przed 

zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami. Konto kasy wzros³o w tym dniu o 36,60 z³, w tym

dniu kontynuowaliœmy akcjê “Pomó¿ Tomkowi”, ze sprzeda¿y p³yt konto 

Tomka powiêkszy³o siê o 18 z³.



Bal     Prymusa

     30 stycznia w szkole odby³ siê bal prymusa. Wszyscy uczniowie klas 0-6

 otrzymywali dyplomy (nominacje) w obecnoœci rodziców, nauczycieli i 

zaproszonych goœci. W pracowni komputerowej rodzice obejrzeli 

prezentowane na ekranach komputerów animowane prezentacje zdjêæ 

dokumentuj¹cych dzia³alnoœæ szko³y(organizacji szkolnych) w ci¹gu ostatnich

 4 lat. Po rozdaniu nominacji przyszed³ czas na dyskotekê. Podczas gdy inni 

wspaniale siê bawili, my zajêliœmy siê sma¿eniem frytek,  sprzeda¿¹ napojów 

i s³odyczy. By³ to bardzo pracowity dzieñ. Czasami  nie nad¹¿aliœmy z 

obs³ug¹ klientów i sma¿eniem frytek. W tym dniu mia³y one szczególny smak. 

Niestety nie dla wszystkich starczy³o po drugiej porcji.

    W tym dniu konto naszej kasy powiêkszy³o siê, po odliczeniu wydatków na 

artyku³y o 61,44 z³.



Przygotowania do otwarcia bufetu.

Frytki, napoje i s³odycze sprzedaj¹ siê jak przys³owiowe “œwie¿e bu³eczki”!



Sprz¹tanie œwiata

        
         Dnia 20 wrzeœnia w miejscowoœciach Januszkowo, Fr¹knowo, Za³uski i 

     R¹czki odby³a siê akcja pod has³em “Sprz¹tanie œwiata - Polska 2003”. 

     Wziêli w niej udzia³ uczniowie naszej szko³y. Akcja trwa³a oko³o 3 godzin, 

     od 8.30 do 10.30. W sprz¹taniu wziêli te¿ udzia³ nauczyciele. 

     W  sumie zebraliœmy: w Januszkowieoko³o 11 worków,  w Za³uskach 18 

    worków, we Fr¹knowie 10 worków i w R¹czkach prawie 12 worków œmieci. 

    W  tym roku zaczêliœmy segregowaæ œmieci, tzn. Do oddzielnych worków 
    
    zbieraliœmy szk³o, makulaturê, puszki aluminiowe. 

         Trzeba przyznaæ, co podkreœla³o wielu z uczestników akcji, ¿e nasze 

    miejscowoœci s¹ o wiele czystsze po takich akcjach. Mieszka siê w nich 
  
    znacznie przyjemniej. Szkoda tylko, ¿e nie wszyscy pamiêtaj¹ o sprz¹taniu
    
    po sobie.    

A oto efekt naszej pracy!



                                                 I  Wojewódzki Konkurs Wiedzy
                                          

                                               Ekonomicznej

   19 marca W Szkole Podstawowej w Wielkich Ba³ówkach gm. Kurzêtnik, 

odby³ siê I Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekonomicznej Szkolnych Kas 

Oszczêdnoœci PKO BP SA. W konkursie wziê³o udzia³ 13 szkó³ 

reprezentowanych przez trzyosobowe dru¿yny z ka¿dej placówki, tj. 39 

zawodników.  Nasz¹ szko³ê reprezentowa³y:Aleksandra Karla, Olga Kuciñska 

i Danuta  Sierdziñska. Uczestnicy konkursu w ci¹gu 60 minut mieli do 

rozwi¹zania test sk³adaj¹cy siê z 17 zadañ otwartych i zamkniêtych 

dotycz¹cych szczegó³owych informacji o dzia³alnoœci PKO BP  oraz 5 zadañ 

matematycznych. 

   W klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajê³a Aleksandra Karla, zdobywaj¹c 

44 pkt na 48 mo¿liwych. Otrzyma³a w nagrodê pmi¹tkowy puchar i aparat 

fotograficzny. Natomiast w klasyfikacji dru¿ynowej zajêliœmy IV miejsce, 

otrzymuj¹c dyplom i Puchar Dyrektora PKO BP SA Oddzia³ Nowe Miasto 

Lubawskie. 

   Po powrocie do szko³y otrzymaliœmy gratulacje od  dyrektora szko³y 

p. Waldemara Sakowskiego, nauczycieli i kolegów. 

Jesteœmy z siebie dumni.  



Laureatki konkursu

Aleksandra Karla - I miejsce w klasyfikacji indywidualnej

Dru¿yna z opiekunk¹. Od lewej strony: Iwona Cio³ek (opiekun), 
Danusia Sierdziñska, Olga Kuciñska i Ola Karla.. 



Zbiórka darów na rzecz Gminnego Oœrodka 

       Pomocy Spo³ecznej w Koz³owie

     
   Zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. Gminny Oœrodek Pomocy 

Spo³ecznej w Koz³owie zwróci³ siê z proœba do szkó³ o zorganizowanie 

wœród dzieci i m³odzie¿y zbiórki darów na rzecz Oœrodka. Zbiórk¹ darów 

zajêliœmy siê bardzo chêtnie. Z akcj¹ wyszliœmy poza mury szkolne. 

   Przygotowaliœmy plakaty i rozwiesiliœmy je w sklepach we wszystkich 

miejscowoœciach, z których pochodz¹ uczniowie naszej szko³y. Zbiórka 

darów odby³a siê 1 grudnia. Przeprowadzi³y j¹ osoby wchodz¹ce w sk³ad 

Rady SKO. Osoby, które w³¹czy³y siê do tej szlachetnej akcji, najczêœciej 

przekazywa³y odzie¿ i obuwie, z których ich pociechy juz wyros³y (a by³y to 

rzeczy jeszcze w dobrym stanie). Zebraliœmy kilkanaœcie reklamówek z 

rzeczami (ok. 60 kg). 7 grudnia pracownik GOPS  w Koz³owie, odebra³a 

zgromadzone rzeczy. Stamt¹d trafi³y do rodzin najbiedniejszych. 

   Mamy nadzieje, ¿e rzeczy te sprawi³y potrzebuj¹cym radoœæ. Cieszymy siê,

¿e mogliœmy przyczyniæ siê do tego, aby w tym wyj¹tkowym dniu dzieci by³y 

uœmiechniête i szczêœliwe. 

   Cieszymy siê, ¿e s¹ wœród naszego spo³eczeñstwa takie osoby, którym 

los innych osób nie jest obojêtny. Dziêkujemy wszystkim tym, którzy 

przy³¹czyli siê do naszej akcji!



   A teraz zaczyna siê wielkie pakowanie zgromadzonych rzeczy do 

baga¿nika samochodu. Po dary przyjecha³a pani, pracuj¹ca
 
w GOPS  w  Koz³owie.

Ale ciê¿kie!



Czy zmieœci siê wszystko?

I ju¿ po pracy!



Pomagamy Tomkowi
W ubieg³ym roku szkolnym przeprowadziliœmy akcjê sprzeda¿y pocztówek 

wielkanocnych. Wszystkie pieni¹dze (160 z³) przekazaliœmy za poœrednictwem 

PCK  Nidzickiego Oddzia³u mamie chorego Tomka. Cieszymy siê, ¿e mogliœmy

dziêki tej akcji przyczyniæ siê do wyjazdu Tomka na Krym na terapiê z delfinami.

Od mamy Tomka otrzymaliœmy w czerwcu podziêkowanie. Ucieszy³a nas 

wiadomoœæ zamieszczona w lokalnej prasie o pobycie ch³opca na Krymie i 

o rezultatach tej terapii. W tym roku tak¿e przy³¹czyliœmy siê do akcji, majacej

 na celu niesienie pomocy Tomkowi zorganizowanej przez Nasz¹ Gazetê

 Nidzick¹. Otrzymaliœmy 70 p³yt kompaktowych, które sprzedawaliœmy w naszej 

szkole, a pieni¹dze maia³y zasiliæ konto Tomka. Podczas imprez szkolnych: 

Andrzejki, Bal Prymusa, Walentynki, Pierwszy Dzieñ Wiosny i Festyn 

Rodzinny sprzedaliœmy p³yty na kwotê 165 z³. Pieni¹dze przekazaliœmy  

Naszej Gazecie Nidzickiej.



Któr¹ z nich wybraæ? 
Trudny wybór!

A mo¿e tê?



Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy

   13 stycznia 2004r. W naszej szkole zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej 

Pomocy.

W zwi¹zku z tym odby³a siê licytacja ró¿nych przedmiotów, zabawek, 

kalendarzy, maskotek, p³yt kompaktowych, gier komputerowych, itp.

Ca³¹ akcjê przygotowa³ Samorz¹d Uczniowski z SKO.  Aukcjê poprowadzi³y: 

pani Iwona (opiekunka SKO), Ola Karla, Malwina Skwarska i Olga Kuciñska

 (uczennice klasy VI). 

   Ze sprzeda¿y tych rzeczy zebraliœmy 162 z³. Pieni¹dze te zosta³y 

przekazane na konto Orkiestry, która w tym roku zbiera³a pieni¹dze w

ca³ej Polsce po raz XII  na sprzêt dla oddzia³ów dzieciêcych w szpitalach. 



Aukcja na rzecz WOŒP

Kto da wiêcej! 

Pan Pawe³ kupi³ rower - trójko³owiec za 
jedyne 8,20 z³. 

Uda³o siê! Wreszcie jest 
mój!

Prowadz¹ce zdar³y sobie gard³o!

Mateusz kupi³ sobie
s³omkowy kapelusz!
Na wakacje na pewno
siê przyda! 





Wielkie sprz¹tanie!

Ile tu œmieci dooko³a!

Czêsto w tym miejscu kierowcy robi¹ 
porz¹dki w swoich samochodach!

W parku wiejskim te¿ nie brakuje
œmieci! 

Ktoœ rozbi³ butelkê. Trzeba wyzbieraæ
wszystko dok³adnie!



NASZA   SZKO£A

  Publiczna Szko³a Podstawowa im. Stanis³awa Miko³ajczyka w R¹czkach jest

placówk¹ oœwiatow¹ dzia³aj¹c¹ w œrodowisku wiejskim. Uczêszczaj¹  do niej 

dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Dzieci s¹ dowo¿one z czterech  miejscowoœci

po pegeerowskich : Za³usek, Fr¹konowa, Micha³ek, Januszkowa. Zak³ady 

rolne, w których pracowali rodzice dzieci zosta³y zlikwidowane na pocz¹tku 

lat 90-tych. Wiele osób od tego momentu nie znalaz³o pracy sta³ej (pracuj¹ 

sezonowo przy racach budowlanych, pomagaj¹ w gospodarstwach 

indywidualnych), wiele z tych osób korzysta nadal z pomocy opieki spo³ecznej 

w Nidzicy lub w Koz³owie. Na 120 uczniów a¿ 76 jest do¿ywianych dziêki 

MOPS, GOPS i AWRSP.

  Ta niezbyt sprzyjaj¹ca sytuacja nie zniechêca dzieci po podejmowania prób

oszczêdzania z drobnych kieszonkowych, czy te¿ zarobione pieni¹dze ze 

sprzeda¿y surowców wtórnych (z³omu i puszek po napojach - tak zarobione

pieni¹dze dzieci gromadz¹ na swoich ksi¹¿eczka), do bycia oszczêdnymi. 

Ka¿dy nawet najmniejszy grosz przynosz¹, by zasiliæ swoje konto. Wiêkszoœæ 

z nich swoje oszczêdnoœci pragnie przeznaczyæ na zakup podrêczników do

 nastêpnej klasy, inne na zakup zaplanowanych rzeczy lub na wyjazd do 

Warszawy.

  Cieszy  mnie to, ¿e tylu uczniów korzysta z tej formy oszczêdzania i ¿e nasza

dzia³alnoœæ SKO daje im mo¿liwoœæ m¹drego gospodarowania swoimi 

oszczêdnoœciami i ¿e dzieci potrafi¹ nieœæ pomoc innym czynnie bior¹c udzia³ 

w akcjach charytatywnych.
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