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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w
Szelkowie
Szelków 38
06-220, Stary Szelków

Numer 1 09/19

Patronem naszej
szkoły jest Janusz
Korczak. W naszej
szkole jest 173
uczniów.Uczą nas
wspaniali
nauczyciele. Czujemy
się tu bezpiecznie. 

W.Sz

W.Sz

Janusz Korczak
urodził się w
Warszawie 22 lipca
1878r zmarł
prawdopodobnie 7
sierpnia 1942r
w Treblince.
Pracował jako
lekarz,
pedagog,pisarz,

publicysta i
działacz społeczny.
Jego właściwe
nazwisko to Henryk
Goldszmit.
Pochodził z bogatej
rodziny. Jego
pradziad był
szklarzem, dziadek
lekarzem,

zaś ojciec Józef
Goldszmit, znanym
warszawskim
adwokatem.

          Nasza szkoła to super 
                    sprawa

W.Sz

W.Sz
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        100-lecie Odziskanie przez Polskę niepodległości

W.S

Wnaszejszkolejest corokuprzygotowywan aakademia z okazjiświętanaszejojczyzny.Biorą wniejudziałuczniowie

z wieluklas.Recytująwierszeiśpiewająpięknepiosenkipatriotyczne.Zawszejesteśmydumni zich występów.
W.S

              ,,Kochaj Polskę bo jest tylko  jedna''

W.S

W.S
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Bezpieczny internet

Internet mimo to,że niesie ze sobą wiele
niebezpieczeństw ma w sobie takrze liczne zalety.

Bartosz Kowalski

Bartosz Kowalski

Internet niesie
ze sobą wiele
niebezpieczeństw
napżykład
niebezpieczne
kontakty hejt
cyberprzemocwirusy
i szkodliwe
treści. Takrze
wiele innych
niebezpieczeństw
o których treba
pamiętać i
trzymać się od
nich z daleka. 

Bartosz Kowalski

Bartosz Kowalski
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       Narodowe Czytanie 

Narodowe Czytanie-polska akcja społeczna, która działa
już od 2012 r i kontynuowane jest do dnia dzisiejszego. 

        W dnia 7
września 2019
roku czytane
były nowele
.Prezydent
Andrzej Duda z
małżonką
dokonali wyboru
z ponad stu
propozycji
tytułów
przesłanych do
Kancelarii
Prezydenta.''Osiem
nowel na ósme
Narodowe
Czytanie ''.
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                                      Młyn Gąsiorowo

                                                                                                                             

Dzień chleba żytniego  

Natalia Krakowian

W naszej szkole
co roku
obchodzimy
dzień chleba
żytniego. Co 
roku są inne
atrakcje
związane z tym
dniem. Jednak
zawsze
możemy
skosztować
różnych
specjałów,np.smalec,śmietanę
różne odmiany 
chleba.Jako

wolontariuszki
współorganizowały
to wydarzenie
uczennice z
klasy czwartej i
piątej.

Natalia Krakowian
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W naszej szkole są organizowane coroczne konkursy pod
tytułem "BEZPIECZNY INTERNET''.

                  BEZPIECZNY INTERNET                                     
                 

"DZIEŃ
BEZPIECZNEGO
INTERNETU''-
święto
obchodzone w
całej Europie w
pierwszej
połowie lutego.
Jest inicjatywą
Komisji
Europejskiej,
mającą na celu
zwrócenie
uwagi na
kwestię
BEZPIECZNEGO

dostępu dzieci i
młodzieży do
zasobów
internetowych.  
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                             Koty Perskie

Koty  to zwierzęta domowe,które lubią się bawić  z
człowiekiem.

Amelia Kalwara

Persy są
popularnymi
kotami.Mają
długie miękkie
futro. Są
łagodne w
usposobieniu,
bardzo się
przywiązują do
swoich
właścicieli i nie
lubią
samotności.
Lubią
leniuchować.
Trzeba bardzo

dbać o ich
futro,bo często
się plącze. Z
powodu ich
płaskich nosków
mają kłopoty z
układem
oddechowym.

Amelia
Kalwara
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                        STOP KLESZCZOM

 Akcja o kleszczach jest przeprowadzana co roku w
naszej szkole.  

Natalia Więckowska

W naszej szkole
są
organizowane
akademie,podczas
których
prezentowane
są prelekcje na
temat kleszczy. 
Informacje te
docierają do
wszystkich
uczniów i
ostrzegają
przed
nieodpowiednim
ubieraniem się
do lasu.   

NW

Natalia Więckowska

Natalia
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W naszej szkole jest coroczne sprzątanie świata, ale są
również zabawy.

 ,,Mamy tylko
jedną Ziemię,a
jej przyszłość
zależy od
każdego,na
pozór
niewielkiego,ludzkiego
działania,zależy
od każdego z
nas''.

                  SPRZĄTANIE ŚWIATA
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Najlepsi piłkarze

Lewy

Robert
Lewandowski
urodził się 21
sierpnia 1988
roku w
Warszawie. Jest
napastnikiem w
reprezentacji
Polski. Jego
pierwszym
klubem była
,,Legia
Warszawa''.
Obecnie jest w
klubie Bayern
Monachium.

Karol Karol


