
Kaktus
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
im.mjr.Henryka
Sucharskiego
ul.Poznańska 25
64-410, Sieraków

Numer 12 11/20

11 LISTOPADA

DZIEŃ

NIEPODLEGŁOŚCI



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 12 11/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plKaktus

DZIEŃ
PIERWSZOKLASISTY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SIERAKOWIE

14.10.2020R.
Internet

14 października oraz 5 listopada, w naszej szkole odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej. W tych
dniach dzieci do szkoły przyszły ubrane na galowo. Niestety ze względu na pandemię koronawirusa,
uroczystość odbyła się bez udziału rodziców. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i
wokalne.Pan Dyrektor Paweł Orzeł oraz Panie wicedyrektor: Izabela Pawlak oraz Arleta Czekała poprzez
dotknięcie dużym, zaczarowanym ołówkiem ramienia każdego dziecka zamienili go w prawdziwego ucznia. Na
koniec uczniowie od Rady Rodziców otrzymali pamiątkowe dyplomy , lizaki oraz pączki.  Pierwszoklasiści
zostali oficjalnie włączeni do społeczności szkolnej. Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów
i radości w zdobywaniu wiedzy.

Autor:M. Karmanowicz

Klasa IB

Klasa IC

Klasa ID

.

Z.Dziechcierewicz

Z.Dziechcierewicz

Z.Dziechcierewicz



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 12 11/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Kaktus

.

.

.
.

.

.

.
.



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 12 11/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plKaktus

DZIEŃ
CZWARTOKLASISTY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W SIERAKOWIE

14.10.2020R.

.

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.
Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

– Benjamin Frankli
14 października w naszej szkole odbył się  Dzień Czwartoklasisty.

W tym dniu wszyscy uczniowie klas czwartych przyszli do szkoły odświętnie ubrani aby podkreślić powagę tej
uroczystości.Mamy nadzieje, że nasi czwartoklasiści dzielnie wejdą w szeregi starszej społeczności szkolnej.
Życzymy im powodzenia.

.
.

.



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 12 11/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Kaktus

BEZPIECZNIE
W CZASIE
PANDEMII

Internet

Internet

O czym należy pamiętać
przebywając w szkole?

W związku z panującą pandemią
koronawirusa w każdej szkole obowiązują
przepisy związane z zachowaniem
bezpieczeństwa, które mają
zminimalizować ryzyko
rozprzestrzeniania się COVID-19. 
Wśród nich jest kilka głównych zasad,
które uczniowie bezwzględnie powinni
przestrzegać przebywając w placówce.

Przede wszystkim: często dezynfekuj i
myj ręce, noś maseczkę w trakcie
przerwy, przestrzegaj dystansu
społecznego, nie podawaj ręki na
powitanie, nie pożyczaj przyborów
szkolnych. Jeżeli to możliwe, w trakcie
przerwy wyjdź na podwórko, poinformuj
nauczyciela o złym samopoczuciu, gdy
źle się czujesz: masz temperaturę, kaszel
– zostań w domu.
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Klasa III a zrealizowała bloktematyczny „Eksperymenty”

Celem zajęć było poznanie
 podstawowych zjawisk

fizycznych zachodzących
w otaczającej nas

rzeczywistości.

EKSPERYMENTY

EKSPERYMENTY EKSPERYMENTY

zabawa

EKSPERYMENTY

nauka
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EU Code Week, czyli Europejski Tydzień Kodowania, to oddolna inicjatywa

promująca 

programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i

interesujący sposób.

W DNIACH 10.11- 25.11.2020 
            UCZNIOWIE KLAS 1-3 UCZESTNICZYLI       

  W ZAJĘCIACH Z KODOWANIA
                       

 Polska na 1  miejscu w tegorocznej edycji CodeWeek 
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A. Czekała
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