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1.Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
2. Pierwsza sesja młodzieżowej Rady Gminy.
3. Dzień Edukacji Narodowej.
4. Październik- miesiąc bibliotek szkolnych.
5. Happening, który wykonała VII klasa.
6. Hallowen
7. Dzień Jabłka

8. Filharmonia

Imieniny w październiku ( 16.-
20. ) obchodzą :

16. - Aurelia, Emil, Grzegorz, Jadwiga
17.- Małgorzata, Lucyna, Wiktor, Marian,
Zuzanna, Andrz
18.- Julian, Łukasz, Piotr
19.-  Jerzy, Paweł, Ferdynand
20.- Budzisława, Irena
21.- Elżbieta, Celina, Urszula, Piotr
22.-  Filip, Marek
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Dzień jabłka.

FILHARMONIA..
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 9 października 2017r Przedszkolaki obchodziły Dzień Jabłka. Ubrane na zielono i czerwono, wyglądały
jak małe jabłuszka. Przez cały dzień towarzyszył im  krótki wierszyk: "Zielone, czerwone, okrągłe i
pachnące, a jako przekąska niezwykle sycące.Jabłko - pełne witaminek dla chłopaków i
dziewczynek.Wszyscy jabłka chętnie jemy i Dzień Jabłka ŚWIĘTUJEMY!  ". Dzieci uczyły się pod
jakimi postaciami występują jabłka. Poznały różne gatunki jabłek: rozpoznawały ich smak, kolor,
zapach i  kształt.  Nauczyły się jabłkowej piosenki i jabłkowego tańca. Uczestniczyły w konkursach
sprawnościowych.  Bardzo smakował im sok z jabłek, jak i same owoce.  Na sam koniec wykonały
prace plastyczną " Jabłko z papierowego talerzyka. "  Dzieci po tych zajęciach z chęcią sięgają po
owoce. 

W dniu 19 października 2017  roku w naszej
szkole odbył się występ muzyczny. Podczas
koncertu uczniowie mieli możliwość posłuchać
oraz poznać budowę dwóch instrumentów
muzycznych : trąbki oraz klarnetu. Brali czynny
udział w najróżniejszych zabawach i ochoczo
uczestniczyli w konkursach. Tym razem odbyły
się konkursy  na " najładniejszy dźwięk " oraz "
najładniejszy taniec ". Dzieci bardzo się cieszyły z
upominków, które dostały za wygraną. Wszyscy
lubią te występy. Zawsze z chęcią na nie czekają.
Już nie mogą się doczekać następnego razu. 
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 Pierwsza w tym roku
sesja Młodzieżowej
Rady Gminy...
Wybrane zostały dwie przedstawicieli naszej
szkoły w Gminie Łęczyca. Zostały nimi
Agnieszka Wiktorska klasa V i Martyna
Malanowska klasa VI. Ich opiekunem jest pani
Anna Gierlińska. Pierwsze spotkanie odbyło się w
piątek 29 września 2017 roku. Hasło tego
spotkania brzmiało : '' Aktywna Młodzież Gminy
Łęczyca ''. Wszyscy radni otrzymali od Wójta
Gminy Łęczyca karnety na jednorazowe 3
godzinne wejście dla jednej osoby na Termy
Uniejów. Dostali również swoje identyfikatory.

Wręczono również  medale z okazji 25- lecia
naszej Gminy. Wszystkie te upominki otrzymali
po uroczystym zaprzysiężeniu, które odbyło się
zaraz po sesji. Wszyscy radni jak i radne dostali
obiad w stołówce Gimnazjum imienia Czesława
Miłosza w Topoli Królewskiej.Na zakończenie
wjechał przepyszny tort. Nie zabrakło również
ciast i herbaty.  
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Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie...

W niedzielę 22 października 2017 roku uczniowie klas  IV - VII wybrali się na
wycieczkę.Zbiórka odbyła się pod szkołe o godzinie 7.45. Uczniowie na własne oczy
zobaczyli, że naprawdę Ziemia się obraca. Można było wykonać bardzo dużo eksperymentów
naukowych. Wielu efektów tych badań nikt by się nie spodziewał. Dzieci najchętniej
wykonywały eksperymenty, takie jak : Sprawdzenie ile wody mieści się w twoim ciele,
wytwarzanie energii ruchem i oczyszczanie wody. Bardzo chętnie zamieniały się w technika
policyjnego. Wiele osób zobaczyło na własnej skórze jak trudno mają osoby
niepełnosprawne,jeździły one na wózku inwalidzkim. Nikt nie ominął tonącego statku.
Uczestnicy wycieczki bardzo chętnie wspinali się stromo pod górkę, aby zobaczyć jak to jest,
gdy człowiek znajduje się na tonącym statku. Po wyjściu przejechali autokarem na Starówkę.
Miały tam czas na pamiątki. Na koniec zjedli posiłek w Mc'Donalds. Pod szkołę wrócili o
godzinie 18.00.
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                            DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ...                                   
 Dnia 14 października wszyscy nauczyciele i szkoły świętują. W tym
roku ten dzień wypadł akurat w sobotę. Z tego powodu uroczysty apel i
część artystyczna odbyła się w piątek 13 października. O godzinie 9.00
zaczęła się akademia. Z tej okazji zaproszni zostali emerytowani
nauczyciele oraz pracownicy Gminy Łęczyca. Przygotował ją Samorząd
Uczniowski pod opieką pani Beaty Kaczmarek i pana Łukasza Żmieńki.
Po części artystycznej wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły
otrzymali kwiaty. Na koniec pani dyrektor Emilia Kołodziejczyk wręczyła
nauczycielom Nagrody Dyrektora w dowód uznania za wykonywaną
pracę. Wręczone zostały również Nagrody Wójta Gminy Łęczyca. W tym
dniu został nakręcony film oraz zrobione zdjęcia. Można go znaleźć na
stronie internetowej naszej szkoły;           '' spwilczkowice ''.
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Happening klasy VII...

Październik miesiącem
bibliotek szkolnych...

martix

29 września to Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Jest to święto, którego najważniejszymi
beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza
wyobraźnię. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i
młodzieży. Nasza szkoła również obchodziła ten dzień. Aby zaznaczyć jak bardzo jest on wyjątkowy
klasa VII postanowiła przygotować dla młodszych kolegów happening. Biorąc pod uwagę preferencje
czytelnicze oraz ulubieńców bajkowych, wybór padł na Kubusia Puchatka oraz Smerfy. Na długich
przerwach siódmoklasiści przebrali się za postacie  z wybranych bajek, przeczytali fragmenty utworów
oraz przeprowadzili kilka konkursów. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były słodkim drobiazgiem.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy! Szczególne podziękowania należą się klasie VII za
ciekawą aranżację programu.
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To święto obchodzone jest po raz pierwszy. Jego
celem jest zachęcenie uczniów do czytania
książek. Dzięki czemu rozwijaliby swoją
wyobraźnię, uczyli się ortografii oraz oderwali się
od komputera. Międzynarodowy miesiąc Bibliotek
Szkolnych wymyślony został w 1999 roku przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Szkolnych. Od dwóch lat to święto obchodzone
jest przez cały miesiąc, wcześniej był to tylko
jeden dzień w roku. 
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             Październikowa Krzyżówka
  Rozwiąż krzyżówkę. Rozwiązanie jest na polach
zaznaczonych w kolorze pomarańczy   
1 - - - - - - _       

2 _ - - - -

3 - - - - _ - -

4 - - - _ - - - - -

5 - - - - _ - -

6 - - _ - - - - - -
1. Zbierane z pola
2. Święto obchodzone 31 października
3. Inaczej przebranie
4. Wycinamy w niej duchy i wkładamy świeczkę
5. Inaczej czarownica
6. Staje się coraz krótszy 
Rozwiązanie :
_________________

                     Wykreślanka

D Z I E Ń P W Wyrazy : 

Y G R A B I E  dynia 

O N L E  liść 

I G W  dzień

Ś A I O D  deszcz

Ć Ó E  wiewiórka

D R S  kasztany

K A S Z T A N Y  grabie

A C  klucz

Z C U L K A  

Rozwiązanie : ______________
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Hallowen
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Zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór
31 października. Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii . Halloween w
Polsce pojawiło się w latach 90. Głównym symbolem święta jest
wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi zębami.
Inne popularne motywy to duchy, demony, zombie,
wampiry,czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne koty itp. W
naszej szkole jest zorganizowany konkurs z tej okazji na
najzabawniejszą/ najstraszniejszą/ najfajniejszą czy jaką chcemy naj... 
dynię. Trzeba dynię przynieś do szkoły w dniach 2910.-30.10. do p.
Łukasza Żmieńki. 
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