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 Tradycyjnie jak co roku dnia 1września rozpoczęliśmy kolejny rok nauki w naszych wyremontowanych klasach na piętrze. Teraz mamy 5 pierwszych klas,
5 drugich i 4 trzecie klasy.
Zadowoleni uczniowie klas drugich i trzecich z entuzjazmem rozpoczęli naukę wykorzystując nowe, ciekawe
i bardzo kolorowe podręczniki - ćwiczenia.
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 W tym roku powitaliśmy teŜ grupę pierwszoklasistów, która w chwili obecnej przygotowuje się do swojej
pierwszej wielkiej uroczystości szkolnej „ślubowanie klas
pierwszych”. Od wielu lat impreza
ta w naszej szkole obchodzona
jest
bardzo
uroczyście.
Pierwszaki przez pierwsze dwa
miesiące nauki przygotowują
tańce, piosenki i wiersze, które
zaprezentują
w
czasie
ślubowania
przed
dyrekcją
szkoły, zaproszonymi ojcami,
matkami i babciami. Po tak
efektownym popisie pan dyrektor
pasuje kaŜdego pierwszaka na
ucznia naszej szkoły oraz wręczy
dyplom potwierdzający ten fakt.
Uczeń pierwszej klasy
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 Zadomowieni drugoklasiści w tym roku swoje
pierwsze dni nauki poświęcili na opracowywanie regulaminu klasowego ,by kaŜdy uczeń mógł poczuć się
bezpiecznie i pewnie w swojej społeczności klasowej.
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 Zintegrowani i bardzo zadomowieni trzecioklasiści
pierwsze miesiące nauki przeznaczyli na :spotkanie
z policjantem ruchu drogowego. Pan policjant w bardzo
ciekawy sposób przypomniał wszystkim zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz jakie wymagania egzaminacyjne oczekują dzieci zdające na kartę
rowerową , bo trzecioklasiści dobrze wiedzą, Ŝe by jeździć rowerem po ulicach naszego miasta potrzebne jest
swoiste prawo jazdy „ karta rowerowa”
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1. Jesteśmy punktualni.
2. UwaŜamy na lekcjach.
3. Nie biegamy po korytarzach.
4. Okazujemy szacunek nauczycielom i innym pracownikom
szkoły.
5. Okazujemy szacunek koleŜankom i kolegom.
6. Dbamy o sprzęt szkolny i własny.
7. Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
8. Pamiętamy o czystości.
9. Pomagamy słabszym.
10. Pamiętamy o słowach:
PROSZĘ
DZIĘKUJĘ
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