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By was wody błękitne skąpały.
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No i po to
Byście mogli, kiedy powrócicie odpowiedzieć na letnie pytania.
Wiera Badalska
Życzymy wszystkim beztroskich wakacji.
Bezpiecznie wypoczywajcie w górach, nad morzem i nad jeziorem.
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Żegnają nas harcerze z 3 Drużyny Harcerskiej ,,Ignis” im.Jana
Bytnara

-Powiatowy Konkurs Plastyczny ,,Zapobiegajmy pożarom” 8lutego 2019r.
Sukcesy:
Hanna Sadowska - 0b
Lena Dębowska - 0b
Tymoteusz Grudzień -VIa
-Walentynki z dyskoteką - 14 lutego
-Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - 21 lutego
Terenowa gra językowa ,,Tropem myśli”
I miejsce:
Zuzanna Matusiak - Vb
Alicja Orszulak - IVc
II miejsce:
Justyna Białek - Vb
III miesjce:
Adrianna Kacprzak - Vb
Paulina Śniegowska - VIIb
-Wieczornica ,,Żołnierze Wyklęci” – 1 marca 2019r.

Gratulacje na zakończenie roku szkolnego

XII Międzynarodowy Konkurs Matematyczny w Lubrańcu
II miejsce:

19.06.2019r. uroczyste zakończenie roku szkolnego. Mury

Łukasz Jankowski - VIIIa

naszej szkoły opuszczą absolwenci klas VIIIa, VIIIb i klas

-Dzień Matematyki-szkolny turniej w atmosferze

gimnazjalnych IIIa, IIIb, IIIc.
Są wśród nich tacy, którzy szczególnie wyróżniali się

,,Dzień

Matematyki

dzisiaj

obchodzimy,

podczas

turnieju

podczas nauki w naszej szkole. Postanowiliśmy o nich napisać, żeby

matematycznego dobrze się bawimy’’

młodsi koledzy dostrzegli w nich wzór do naśladowania i

-Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego dla III gimnazjalnych

podejmowali próbę rozwijania zdolności i pasji.
W konkursach przedmiotowych swoją wiedzę prezentowali:
Michał Kwiatkowski IIIc-finalista Konkursu Kuratora Oświaty z Chemii
Jakub Szarowski IIIc finalista Konkursu Kuratora Oświaty z Chemii
Dawid Stawicki III-Konkurs ,, Młodzież zapobiega Pożarom’’
Łukasz Jankowski VIIIa-Konkurs ,,Młodzież zapobiega Pożarom’’
Antoni Żórawski VIIIa-Olimpiada PCK
Oliwia Zarębska VIIIa-Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji
F.Becińskiego

Sukcesy sportowe:

-Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur 2019’’
Kategoria ,,Żaczek’’
Zofia Roszak - IIb - wyróżnienie
Michał Dykon - IIb - wyróżnienie
Kategoria ,,Maluch’’
Alicja Gąsiorowska - III - wyróżnienie
Hanna Derela - IVb - wyróżnienie

Żaneta Iglewska III

Kategoria ,,Beniamin’’

Zdolni muzycznie:
Marcel Kordylak IIIa
Sebastian Banasiak IIIa
Kamil Doroszkiewicz IIIa
Mariusz Kosiński IIIb

Michał Kwiatkowski IIIc –finalista

Jędrzej Kosmalski IIIb
Patryk Małkowski IIIb
Paweł Błaszczyk VIIIa
Piotr Błaszczyk VIIIa

Kacper Gąsiorowski - Va - wyróżnienie
Kategoria ,,Kadet’’
Wiktor Nowak - VIIb - wyróżnienie
-Interaktywne widowisko multimedialne ,,Doktor Dolittle i jego

Gratulujemy wszystkim wymienionym.
Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej edukacji.

zwierzęta,czyli filmowe Safari’’-teatr SHOW dla klas I-III.

-Poeci - Dzieciom -V Edycja Międzynarodowego Konkursu
Recytatorskiego w Radziejowie
Marta Lisiecka - IIb - wyróżnienie
Kinga Wysocka - IVb - III miejsce
-,,Młodzież zapobiega pożarom’’- 29 III 2019r.

Życzenia od uczniów na 20-lecie
nadania
Szkole Podstawowej w Topólce imienia
Mikołaja Kopernika.

-Powiatowe Eliminacje XXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.
-,,Gorączka złota 2019’’ - akcja PCK
-Egzaminy klas gimnazjalnych - 10 kwietnia - 12 kwietnia
-Egzamin ósmoklasisty - 15 kwietnia - 17 kwietnia
-Uroczystość jubileuszu 20-lecia nadania szkole imienia

Droga Szkoło!
Z okazji Twojego 20-lecia życzymy Ci

Mikołaja Kopernika

wszystkiego najlepszego. Dzięki Tobie

-Szkolne wycieczki

zdobywamy wiedzę i umiejętności,

-Zakończenie roku szkolnego - 19 czerwca 2019r.

wychowujesz nas w przyjaznej atmosferze.
Skłaniasz nas
do realizacji ciekawych pomysłów,
przygotowujesz

do osiągania sukcesów w nauce i sporcie.
Jesteśmy wdzięczni
za to wszystko, co tutaj otrzymujemy.
Życzymy Ci wielu lat efektywnego
działania, kształtowania prawidłowej
hierarchii wartości i postaw życiowych
wśród
Twoich uczniów.

Uczniowie Szkoły Podstawowej
im.Mikołaja Kopernika
w Topólce

Wiosna
Z dalekiego kraju bociany wracają,
a zielone żabki w strachu uciekają.

A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją,
że wróciła wiosna, że śniegi topnieją

Bocianie, Bocianie
Bocianie przybyłeś dziś do nas,
witają cię dzieci i łąka zielona.
Dostojnie twe nogi stąpają po trawie,
czarno-białe pióra w słońcu lśnią ciekawie.
Tak jak ty wysoko nogi podnosimy,
kle, kle zaśpiewamy z tobą boćku miły.
Żabka
Po zielonej łące
Skacze żabka mała
Już bociana zobaczyła
w stawie się schowała…

Hania Jakubowska kl.Vb

Pieśń o Żołnierzu Wyklętym

Żołnierzu Wyklęty, Żołnierzu Wilku,

Mikołaj Kopernik miał rozum tęgi.

w lasach się kryłeś, w szałasach żyłeś

Niebo dla Niego drugi świat,

Na muszkę brałeś zdrajców,

Z gwiazdami żył za pan brat

Aż cię trafiła kula.

Kosmos, gwiazdy, planety, to coś, na czym się dobrze znał
i bez komputera radę sobie dał

Jestem dumny z poświęceń, twej ofiarności

Udowodnił wszystkim, że nasz wielki świat

Tyś ogniwem w łańcuszku, wielką cząstką historii całości

Pływał wokół Słońca, jak w przestworzach niebieski ptak.

Leśny bohaterze, wybawco

Bierzmy, więc przykład z Kopernika

Tyś śmierci w oczy patrząc, broni nie składałeś.

On koziołków w szkole nie fikał
Osiągnął sukces, na który pracował

Walczyłeś zaciekle z bandytami,

To jest nasz Geniusz - sporo główkował.

Żołnierzu Wyklęty,
Cześć twej Pamięci!

Hanna Jakubowska

W naszych sercach

klasa Vb

Na zawsze pozostaniesz.
Miłosz Żeglicz
Klasa VI a

Wiersze na wiosnę

Wiosna 2019
Piosenka motylka
Gdy wiosenne słonko

Zbudzi w lesie kwiaty
Lata nad kwiatami
Motylek skrzydlaty
Pachnie koniczynka
Polna róża, dzwonek
Siądę, niech odpoczną
Skrzydełka zmęczone.

Koncert szpaka
Usiadł szpak na skraju budki,
wygwizduje ptasie nutki.
A świerszcz woła głosem cienkim:
– szpaczku, naucz nas piosenki!
Szpak nie słucha i w zapale,
wesolutko gwiżdże dalej…
Piosnka jedna, druga, trzecia…
Skończył koncert i odlecia

