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A oto nasze pierwszaki podczas odsłony
tablicy pamiątkowej...

16 października 2018 r. nasza szkoła obchodziła 10 rocznicę nadania imienia JANA PAWŁA II . Z tej okazji
odbyła się uroczysta akademia połączona z pasowaniem na ucznia klasy I.
Uroczystość ta była szczególnie ważna, gdyż w bieżącym roku szkolnym łączyła się z wieloma rocznicami. -
100 lat NIEPODLEGŁOŚCI NASZEJ OJCZYZNY, 100 lat szkolnictwa na terenie obwodu szkolnego szkoły w
Łążku, 70 lat użytkowania najstarszej części szkoły, 40 lat wyboru na papieża Karola Wojtyłę, 
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Każdy z niecierpliwością czekał w kolejce do wróżki...
Andrzejki, wieczór wróżb...

W ostatnim tygodniu karnawału odbyły się Andrzejki. W naszej szkole, jak co roku, zorganizowaliśmy wieczór
wróżb i zabawy. Wszyscy sobie wróżyli, świetnie się przy tym bawiąc. Jednak tradycja mówi, że wróżby należy
wykonywać w wigilię świętego Andrzeja, czyli w nocy z 29 na 30 listopada.
Zastanawialiście się kiedyś skąd wywodzi się zwyczaj wróżenia i zabawy andrzejkowej?
Dawniej wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny. Zwyczaj ten praktykowały tylko
niezamężne dziewczęta. Andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko w odosobnieniu.
Z czasem jednak przybrały one formę zbiorową, organizowaną w grupach panien na wydaniu. Obecnie
andrzejki traktowane są jako zabawa, w której biorą udział zarówno dziewczęta jak i chłopcy.
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Niecodzienne wydarzenia 
w naszej szkole...

      Podziwialiśmy również cyrkowe umiejętności...

W październiku obejrzeliśmy niezwykłą
eksperymentalną lekcję fizyki, chemii oraz biologii 
w wykonaniu grupy Zaelektryzowani. Uczestnicy tej
grupy ukazali nam ciekawe strony nauki poprzez
wykonywanie ciekawych  doświadczeń.
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BOŻE NARODZENIE to niezwykły czas u nas w szkole. Już na kilka dni
wcześniej czuć atmosferę świąt...
Nawet najmłodsi nasi koledzy biorą czynny udział w przygotowaniach.
W ostatni dzień przed przerwą świąteczną w szkole organizowane są
Jasełka. Nazwa ta wywodzi się od staropolskiego słowa jasło,
oznaczającego żłób.
Odbywają się również Wigilie klasowe. A wiecie co oznacza ta nazwa???
Z łaciny "vigilia" oznacza straż, czuwanie. W tradycji chrześcijańskiej tym
mianem określa się dzień poprzedzający Boże Narodzenie. ..
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    KOLĘDOWANIE ORAZ DZIEŃ BABCI I DZIADKA

..

.. ..
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Dla naszych gości przygotowaliśmy zabawne konkursy...

..

..

  
     W tym roku kolędowanie
połączyliśmy z Dniem Babci
i Dziadka oraz  ze zbiórką
pieniędzy dla chorej Julki.
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Dzień Bezpiecznego
Internetu

..

Na powyższych
zdjęciach
plakaty
wykonane
przez uczniów
naszej szkoły 
w ramach
obchodów DBI.

W tym roku nasza szkoła
przystąpiła do obchodów DBI. 
W związku z tym w szkole odbyły
się zajęcia edukacyjne na temat
bezpieczeństwa w sieci, uczniowie
wykonali plakaty informujące o
zagrożeniach, które możemy
spotkać korzystając z
dobrodziejstw internetu. Na
szkolnym korytarzu powstał kącik
informacyjny dla rodziców, jak
również gazetka informacyjna dla
dzieci. 

       Szkoła w Łążku znalazła się na mapie
                            inicjatyw  DBI
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20 maja 2019 r. odbyła się już  XII edycja Konkursu
Papieskiego „Jan Paweł II – był, jest i będzie” . 

Temat zmagań konkursowych brzmiał: „Trzy matki
Jana Pawła II- Emilia Wojtyła, Matka Boża 
i Ojczyzna”.
Młodsi uczestnicy wykonywali prace plastyczne, starsi
uczniowie pisali modlitwy do Matki Bożej oraz
recytowali wiersze o Polsce. 

Ogromną rolę w życiu naszego patrona i każdego 
z nas odgrywają nasze mamy, dlatego dzień ten
został połączony z dniem mamy, dla których
uczniowie przygotowali piękny występ w akademii.
Uczniowie dostali nagrody i dyplomy.

..

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ

Matko Przenajświętsza, Boża Rodzicielko,
powierzam Ci się, całą duszą i ciałem.

Otocz mnie Swą opieką.
Troszcz się o mnie w zdrowiu i chorobie.

Pocieszycielko bądź mą ostoją i dodawaj otuchy
w chwilach smutku i zwątpienia,

samotności,bezradności i bezbronności. 
Bądź mym światłem w ciemności, 

prowadź przez ciężką i pogmatwaną drogę,
która zwana jest życiem.

Obdarz mnie Swą mądrością i dobrocią,
pomóż mi stać się lepszym człowiekiem-

człowiekiem, który widzi dobroć w każdym, bez
wyjątku.

Amen

Natalia Figacz kl. VIII

         A OTO JEDNA Z NAGRODZONYCH
                               
                                 MODLITW

..
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             A oto kilka ciekawych stylizacji...

                                     DZIEŃ DZIECKA

Natalia & Klaudia

Małgosia Kamila

 
      W poniedziałek 3 czerwca obchodziliśmy Dzień
Dziecka. z okazji naszego święta został
zorganizowany pokaz mody ekologicznej. 
     Jesteś modny, bądź EKO !!!
Mogliśmy podziwiać świetne stylizacje, do wykonania
których użyto surowców wtórnych: papier, karton, folia
itp.
     Nasze koleżanki przeobraziły się w modelki i jak
profesjonalistki ukazały nam różnorodne sposoby
wykorzystania materiałów codziennego użytku.
Musicie przyznać, że efekt był zachwycający.
Po pokazie cała szkoła udała się na pobliski plac
zabaw i siłownię, gdzie miło spędziliśmy czas
korzystając z tamtejszych rozrywek.
BYŁO SUPER!!!

prowadzące
pokaz
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                   ZAKOŃCZENIE ROKU 2018/2019
                         POŻEGNANIE KLASY VIII

We wtorek 18 czerwca w naszej szkole odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym
pożegnali się z nami uczniowie klasy VIII.
W akademii wzięli również udział uczniowie klasy III,
kończący I etap edukacyjny.
Było pięknie...
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A oto już klasa III i ich świetny występ...
Na koniec życzymy wszystkim udanego wypoczynku i do
zobaczenia po wakacjach !!!

..
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Lekcja, pani bierze Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, jaką literką na mapie oznaczamy wschód?
- Eee...
- Dobrze, siadaj, piątka.

A na wakacje trochę uśmiechu ze szkolnej ławki...

Pani w przedszkolu rozdała dzieciom rysunek kaczki z
parasolem do pokolorowania. Zbierając prace
zauważyła, że Jasiu pomalował kaczkę na czerwono.
- Jasiu - spytała - Ile razy w życiu widziałeś czerwoną
kaczkę?
- Tyle samo razy, co kaczkę z parasolem.

Przychodzi Jasiu do piekarni i pyta:
- Czy jest dwumetrowy chleb?
- Nie, nie ma.
Jasiowi zależało na tym chlebie i przychodził tak przez
dwa miesiące. Cały czas nie było chleba.
Następnego dnia przychodzi i pyta:
- Czy jest dwumetrowy chleb?
- Tak jest.
- To poproszę piętkę

Pani nauczycielka pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid?
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, Chudy 
i Kazek? 
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoja banda straszy?

Krysiu pyta nauczycielka matematyki - jak
podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu
harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną!

Jasiu mówi do ojca:
- Tato, masz dzisiaj takie małe zebranie rodziców w
szkole.
- Co masz na myśli, mówiąc "małe"?
- No, ja, ty, wychowawczyni i dyrektor...

znajdź 5 różnic rozwiąż.. ..


