Ogłoszenia październikowe
klasy VII oraz gimnazjalne
Skład rady Samorządu Uczniowskiego:
Maria Kubisiak kl. 6E – przewodnicząca
Monika Kraszewska kl. 2BG – zastępca przewodniczącej
Martyna Szafraniak kl. 6B – zastępca przewodniczącej
Wiktoria Furmańska kl.3AG – sekretarz/skarbnik
Maja Mroczkowska kl.6A – sekretarz/skarbnik
Tomasz Kubiak kl. 3CG – członek rady
Julia Grabowska kl. 3B– członek rady
Franciszek Łukaszewski kl. 3C – członek rady
Piotr Wawrzyniak kl. 3A – członek rady
1. Festiwal Dyni w SP2!
Każda klasa przygotowuje do poniedziałku 30 października 2017 r. „Zabawną dynię” (materiał
wykonania dowolny: ozdobione warzywo, rysunek, praca przestrzenna, itp.) oraz na osobnej kartce
przepis na potrawę, której głównym składnikiem jest dynia. Przygotowane prace należy przynieść:
•
•

do sali nr 1 przy ulicy Dąbrowskiego,
do opiekunów SU przy ulicy Lipowej.

Prosimy pamiętać o zaznaczeniu z której klasy jest dana praca.
2. W listopadzie rozpoczynamy tworzenie Księgi Nietypowych Rekordów Szkoły Podstawowej Nr 2 z
Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wlkp. W tym miesiącu szukamy najdłuższego imienia i nazwiska
oraz najkrótszego imienia i nazwiska (po zsumowaniu liter imienia i nazwiska). Każda klasa dostarcza
wyniki do p. Marzeny Nawrockiej lub p. Kingi Grodzkiej do piątku 27 października.
3. Ogłaszamy międzyklasowy konkurs na najładniejszą dekorację z okazji Święta Niepodległości –
termin do 9 listopada 2017 r.
4. 16 listopada ogłaszamy Dniem Spódnicy!
Nagrodzimy nie tylko właścicielki oryginalnej, własnoręcznie wykonanej lub ozdobionej części
garderoby, ale klasę w której wszystkie dziewczyny, w tym dniu, przyjdą w spódnicy.
5. 21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, przygotowaliśmy dla Was w tym dniu
kilka atrakcji, prosimy aby na godzinie wychowawczej przygotować jedno hasło, które pomoże nam w
opracowaniu Dekalogu Życzliwości Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.
Przygotowane hasła dostarczamy do opiekunów Samorządu Uczniowskiego.
6. Dziękujemy wszystkim dziewczętom, które głosowały na najzabawniejsze zdjęcie „Chłopcy z naszej
klasy”. Słodki upominek powędrował do chłopców z klasy 2C – gratulujemy.
7. Samorząd Uczniowski ocenił wystrój jesienny oraz gazetki „Nasza klasa”. Pierwsze miejsce zdobyli
uczniowie klasy 3B – gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w życie szkoły.
8. Zebraliśmy ponad 30kg kasztanów, mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zebrać
więcej.
9. Przypominamy i jednocześnie prosimy, aby do końca stycznia 2018 r. każda klasa dostarczyła do p.
Grodzkiej (sala nr 2) policzone nakrętki. Wygrywa, oczywiście, ta klasa, która przyniesie najwięcej
nakrętek.
10. Zbieramy również makulaturę, każda klasa odpowiednio zapakowaną paczkę (przewiązaną
sznurkiem oraz podpisaną ), zanosi pod koniec miesiąca (pierwsze ważenie 26 października) do
szatni nr 10.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

