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Sprz¹tanie œwiata

        
         We  wrzeœniu spotkaliœmy siê po zajêciach w miejscowoœci Za³uski,
     
     gdzie uczestniczyliœmy w akcji pod has³em “Sprz¹tanie œwiata - Polska 2007”. 

     Wziêli w niej udzia³ uczniowie naszej szko³y. Akcja trwa³a oko³o 2 godzin, 

     od 16.00 do 18.00. W sprz¹taniu wziêli te¿ udzia³ nauczyciele. 

     Akcjê przeprowadziliœmy wspólnie z uczniami dzia³aj¹cymi 

    w Ekozespo³ach.

       Wspólnie uporz¹dkowaliœmy alejki, zgrabiliœmy zesch³e liœcie, ga³êzie, 

    pozbieraliœmy równie¿ œmieci.

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

    park jest o wiele czystsze po takich akcjach. Odpoczywa  siê w nim 

    znacznie przyjemniej. Szkoda tylko, ¿e nie wszyscy pamiêtaj¹ o sprz¹taniu
    
    po sobie.    



Po pracy czas na wspólne zdjêcie.
Za spraw¹ tych oto osób park sta³ siê znów piêkniejszy.

Wszyscy z zapa³em zabraliœmy
 siê do pracy.

A oto efekt naszej pracy!



             ANDRZEJKI

Jak co roku pod koniec listopada odby³y siê w naszej szkole “Andrzejki”. 

Zabawê zorganizowa³ Samorz¹d Uczniowski i SKO. 

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. Wró¿by cieszy³y siê

tak jak co roku niebywa³ym zainteresowaniem.

Nie mniejszym powodzeniem cieszy³ siê bufet, który nasza organizacja

przygotowuje podczas zabaw tanecznych w naszej szkole.

 W bufecie mo¿na by³o zaopatrzyæ siê w napoje i s³odycze. 

W tym dniu konto SKO  po odliczeniu wydatków na zakup s³odyczy, napojów   

wzros³o o 28,62 z³. Pieni¹dze zasil¹ konto SKO i zostan¹ przeznaczone

na zakup nagród dla uczestników konkursów organizaowanych przez SKO

i inne organizacje.

Trzeba siê spieszyæ! 
                     Nied³ugo ustawi siê kolejka!



WALENTYNKI

   Walentynki to wyj¹tkowy dzieñ, gdzie wszyscy mogli dziêki dzia³aj¹cej 

w tym niezwyk³ym dniu “poczty walentynkowej” z³o¿yæ serdeczne 

¿yczenia kolegom i kole¿ankom, których darz¹ sympati¹.

 Pocztê zorganizowa³ Samorz¹d Uczniowski. Walentynkowi  listonosze mieli 

w czasie przerw du¿o pracy przy roznoszeniu kart walentynkowych.

 Ozdobne karty i listy wzbudzi³y u adresatów wiele emocji i radoœci.

   Karty te przygotowaliœmy w³asnorêcznie przy u¿yciu techniki 

komputerowej. Wykorzystaliœmy tu wiadomoœci i umiejêtnoœci jakie 

zdobywamy na zajêciach informatycznych. Przygotowaliœmy a¿ 80 kart.

Cena jednej wynosi³a 50 gr. Sprzedaliœmy wszystkie. Cieszy³y siê 

powodzeniem wœród kupuj¹cych, gdy¿ Zadbaliœmy o to podczas ich

przygotowywania, aby ka¿da by³a inna. 

Pieni¹dze z ich sprzeda¿y zasili³y konto SKO i przeznaczone s¹ na zakup

nagród dla najoszczêdniejszych uczniów, którzy przez ca³y rok sk³adaj¹

grosz do grosza, aby móc zrealizowaæ swoje marzenia.

 



Loteria fantowa

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

W czerwcu z okazji Dnia Rodziny przygotowany zosta³ w naszej szkole

Festyn Rekreacyjno - Sportowy. Organizatorzy postarali siê wype³niæ dzieñ

 mas¹ ró¿norodnych atrakcji. Uczniowie naszej szko³y zaprezentowali siê

w ró¿norodnych pokazach artystycznych (wiersze, piosenki, tañce, pokazy

gimnastyczne itp...). Oprócz nas w tym wspania³ym dniu swoje 

umiejêtnoœci i talent zaprezentowali zaproszeni goœcie. Rodzice mogli 

spróbowaæ swoich si³ w rozgrywkach sportowych wspólnie z dzieæmi.

Ponadto uczestnicy festynu mogli wzi¹æ udzia³ w warsztatach garncarskich,

gdzie pod okiem instruktora powsta³y przeœliczne rzeczy  z gliny.  

Nasza organizacja w tym dniu opiekowa³a siê loteri¹ fantow¹. Ka¿dy los

wygrywa³. Jak zwykle loteria cieszy³a siê du¿ym powodzeniem wœród 

uczestników festynu. Pieni¹dze uzyskane z niej przeznaczone zosta³y

na zakup nagród dla sportowców z naszej szko³y i najoszczêdniejszych

uczniów. 



Bal  Prymusa

     Jak co roku na koniec I semestru w szkole odby³ siê bal prymusa. 

Wszyscy uczniowie klas 0-6, którzy wyró¿niaj¹ siê w nauce zostali wyró¿nieni

w obecnoœci rodziców i kolegów na wspólnym apelu. Po uroczystoœci

wszyscy uczestniczyli we wspania³ej zabawie tanecznej. 

 Podczas gdy inni wspaniale siê bawili, my zajêliœmy siê sma¿eniem gofrów,

faworków.  W tym dniu mia³y one szczególny smak. Pomaga³y nam panie 

z obs³ugi. Kolejka by³a ogromna.

Ponadto zorganizowaliœmy bufet, gdzie uczestnicy zabawy w czasie

przerw mogli kupiæ s³odycze i napoje, aby ugasiæ pragnienie.

 By³ to bardzo pracowity dzieñ. Czasami  nie nad¹¿aliœmy z obs³ug¹ klientów.

 W tym dniu konto naszej kasy znów powiêkszy³o siê o kilkanaœcie z³otych.

Pracy bardzo du¿o, ale kolejka smakoszy 
gofrów i faworków rekompensowa³a trud
i wysi³ek wielu osób, które by³y zaanga¿owane
przy ich powstawaniu. 



Kolejka po gofry coraz wiêksza!
Czy starczy dla mnie?
Wiele osób martwi³o siê o to.

Przed lad¹ bufetu kolejka 
nie mniejsza

Wybór bardzo trudny! 
Co wybraæ?



Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy

   W styczniu tak jak w ca³ej Polsce tak i w  naszej szkole zagra³a 

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy.

W zwi¹zku z tym odby³a siê licytacja zgromadzonych przez cz³onków Samorz¹du

Uczniowskiego i SKO  przedmiotów, zabawek, kalendarzy, maskotek, p³yt itp.

Ca³¹ akcjê przygotowa³ Samorz¹d Uczniowski przy  wspó³udziale SKO.  

Aukcjê poprowadzi³y uczennice klasy VI. 

   Ze sprzeda¿y tych rzeczy zebraliœmy 196 z³. Pieni¹dze te zosta³y 

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

na szczytny cel - sprzêt dla oddzia³ów dzieciêcych w szpitalach. 



Aukcja na rzecz WOŒP



Pomagamy dzieciom 
- Fundacja “Serce”.

Od kilku lat wspieramy w dzia³aniach fundacjê “Serce”. I tym razem przyst¹piliœmy

do akcji organizowanej przez ni¹. W tym roku zajêliœmy siê sprzeda¿¹ Kart, 

u³atwiaj¹cych utrwalenie wiadomoœci i umiejêtnoœci. Sprzeda¿¹ ich zajê³y siê 

uczennice klasy V. Rozprowadzi³y 80 takich kart. Pieni¹dze z ich sprzeda¿y

- 80 z³ przekazaliœmy fundacji, która zbiera³a fundusze na pomoc choremu

Tomkowi (zakup protez). Cieszy fakt, ¿e mimo trudnej sytuacji materialnej wielu

uczniów naszej szko³y, dziêki zrozumieniu i zaanga¿owaniu mogliœmy pomóc 

potrzebuj¹cym osobie.  



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. 

 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¿ zarobionych pieni¹dzy ze 

sprzeda¿y surowców wtórnych, 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 wycieczki.

  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.



Zbieramy pieni¹dze na nagrody

Tu¿ przed Bo¿ym Narodzeniem i Wielkanoc¹ przygotowujemy karty, które nastêpnie

sprzedajemy wœród spo³ecznoœci szkolnej. Ciesz¹ siê one powodzeniem!  Karty 

bo¿onarodzeniowe wykonaliœmy w³asnorêcznie, a wielkanocne z u¿yciem techniki 

komputerowej. Sprzeda¿¹ ich zajê³y siê cz³onkinie SKO. Ze sprzeda¿¹ nie by³o problemu.

Estetyczne wykonanie tych kart, jak równie¿ pomys³owoœæ  przyczyni³y siê do tego, ¿e

sprzedano je bardzo szybko. Wœród kupuj¹cych znaleŸli siê oprócz uczniów tak¿e

 pracownicy naszej szko³y. 

Pieni¹dze ze sprzeda¿y tych kart przeznaczone zosta³y na zakup nagród dla uczestników

konkursów organizowanych przez SKO.



Pocztówki zarówno te bo¿onarodzeniowe jak i wielkanocne
s¹ bardzo efektowne!

Przyci¹ga³y uwagê wielu osób i zachêca³y do ich kupienia!



Zakoñczenie roku szkolnego
      laureaci konkursu

Najoszczêdniejsza klasa

Najoszczêdniejsi uczniowie
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