Pismo uczniów Gimnazjum w Pliszczynie nr 83. Pliszczyn, 4.04.2017.

W numerze:

Praca Samorządu Uczniowskiego i

Pracujemy !!!
W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski pracował zgodnie z planem, ustalonym na
naradzie SU we wrześniu. Zebrania SU odbywają się regularnie pod kierownictwem opiekunów ks.
Mariusza Wrzesińskiego i pani Elżbiety Roli.
Wystąpiliśmy z programem z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
24.11.2017 --> Samorząd Uczniowski pod kierownictwem opiekuna – ks. Mariusza
Wrzesińskiego zorganizował z dyskotekę z okazji andrzejek. Biletem wstępu na dyskotekę były
słodycze, które później SU przekazał Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Bystrzycy.
Samorząd również jak co roku, włączył naszą społeczność szkolna do akcji ,, Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę ". Uczniowie przynieśli żywność długoterminową, maskotki, zabawki, środki do
higieny osobistej, artykuły szkole i wiele podobnych rzeczy. Akcja trwała od 25 listopada do 6 grudnia
ubiegłego roku.
Dużym zaangażowaniem cieszyła się akcja 'Elektrośmieci'. Wielu uczniów przyniosło
nieużywane bądź popsute telefony komórkowe, piloty ,stare płyty. Akcja zakończyła się w marcu.
Do końca kwietnia zbieramy srebro i złoto! Dochód z uzbieranych rzeczy z dwóch powyższych
akcji, ma za zadanie wesprzeć mieszkańców Filipin, którzy są ofiarami tsunami.
Samorząd Uczniowski zorganizował również drugą dyskotekę, o którą prosiło wiele uczniów.
Odbyła się ona w czwartek 23 lutego 2017 roku w stołówce szkolnej. Uczniowie uczestniczący w
dyskotece mogli świetnie bawić przy muzyce której dostarczał nam niezawodny DJ Struś.
SU także z okazji 8 marca przygotował życzenia wraz z upominkami dla każdej kobiety, która
pracuje w naszym gimnazjum. W czasie przedstawienia odbył się „ Historyczny pokaz mody”,
Malwina
i Natalia zaśpiewały „ Być kobietą” , a chłopcy dali paniom jabłka z napisem”
Najpiękniejszej”.

Chcielibyśmy przypomnieć, że nadal trwa 'Góra grosza' , a akcja zbierania nakrętek trwa cały
rok! Zebrane nakrętki przeznaczymy na Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Wyniki sztafety dobra można zobaczyć na tablicy SU, która znajduje się na 1 piętrze obok sali
nr 23.W tym roku mamy zamiar jeszcze przeprowadzić 'Zbiórkę na schronisko dla zwierząt ' oraz
zorganizować Dzień Sportu z okazji Dnia Dziecka. Oczywiście to nasz rewelacyjny Ksiądz Mariusz
zaraził nas chęcią do udziału w akcjach charytatywnych. Ale wszystko dzieję się również z pomocą
Pani Elżbiety Roli. Jak widać samorząd cały czas pracuje. Na stronie naszego gimnazjum na pewno
znajdziecie fotorelacje z poszczególnych akcji, :)
Klaudia Grzegorczyk i Kornelia Smolińska

Dziś króliczek do koszyczka wrzucił Ci złote jajeczka i powiedział dobrych świąt i
żeby troski zniknęły stąd.
Kolorowych jajeczek, wacianych owieczek, rozkicanych króliczków, pyszności w
koszyczku! A przede wszystkim udanego uciekania w dniu Wielkiego Lania!

Kurczaczków zielonych, baranków czerwonych, bazi różowych, pisanek kolorowych,
dyngusa tęczowego i wszystkiego dobrego

.
Pogody, słońca, radości, w niedzielę dużo gości.
W poniedziałek dużo wody, to dla zdrowia i urody.
Dużo jajek kolorowych. Świąt wesołych oraz zdrowych.

