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1 listopada- Dzień Wszystkich Świętych

Ponadnarodowa Mobilność
Uczniów 2021/2022

W 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział 
w programie pt. ,,We are the superhero we can save the
world'', który realizowany jest w ramach projektu
,,Ponadnarodowa Mobilność Uczniów''. Jego głównym
założeniem jest rozwój: wielojęzyczności, kompetencji
społecznych i świadomości kulturowej. W październiku 20
uczniów zostało przygotowanych do pobytu w Hiszpanii.
Koordynatorka projektu pani Paulina, przekazała adeptom
podstawową wiedzę o kulturze, ustroju politycznym oraz
ważnych hiszpańskich osobistościach.

Dzień Edukacji Narodowej 

Dnia 13.10.2021 r.  obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Nauczyciela. Z tej okazji uczniowie klasy IV pod opieką
pani Anny Kowalczyk przygotowali akademię. Dzieci
zaprezentowały niesamowity talent wokalny oraz
recytatorski. Po akademii Pani Wójt i Przewodnicząca
Rady Rodziców wygłosiły krótkie podziękowania dla
nauczycieli.
Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły życzymy
wszystkiego, co najlepsze -  radości i spełnienia z
wykonywanej pracy, ale również wytrwałości i
wyrozumiałości. 
Dziękujemy Wam za trud, jaki każdego dnia wkładacie w
naszą edukację oraz relacje międzyludzkie. 
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Wszystkich Świętych to uroczystość o ponad tysiącletniej tradycji wywodząca się z kultu
męczenników z czasów starożytnych. W późniejszych czasach papieże rozszerzyli to
święto o wspomnienie o zmarłych, którzy już dostali się do nieba. Udajemy się wtedy na
cmentarze, porządkujemy groby naszych bliskich, zapalmy znicze, odmawiamy modlitwy.
Wielu z nas wybiera się również na nagrobki osób zasłużonych dla naszej ojczyzny, np. na
warszawskich Powązkach. Dzień ten jest również dniem spotkań z rodziną oraz
wspomnień o zmarłych bliskich. Nie zapominajmy także o 2 listopada - Dniu Zadusznym i
módlmy się za dusze naszych bliskich zmarłych.
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Wycieczka do CNK

Powiedzonka nauczycieli

Korki dla Michasi            Haloween

Halloween to zwyczaj obchodzony co roku 31
października, podczas którego  dzieci przebierają
się w mroczne kostiumy i wraz z przyjaciółmi
odwiedzają okoliczne domy mówiąc  słynne:
,,Cukierek albo psikus". Święto to pochodzi ze
Stanów Zjednoczonych i zagościło w naszej
kulturze na dobre. Ma również swoje symbole i
zwyczaje, jak np.: Jack- o- Lattern, czyli dynia z
wydrążoną twarzą lub apple bobbing- zabawa
polegająca na wyławianiu ustami jabłek
pływających w misce z wodą..

Na początku roku szkolnego na terenie
naszej szkoły pojawił się pojemnik na
korki. Dzięki zaangażowaniu uczniów,
serce szybko się zapełniło. Korki
przekazaliśmy Michasi, która musi
uczęszczać na rehabilitację, aby móc
zacząć chodzić. Łącznie zebraliśmy
sześć worków. Nadal można pomóc,
dołączając do zbiórki pod linkiem:
https://pomagam.pl/walcz-z-misia

Mija 103 lata od odzyskania niepodległości przez nasz kraj po
rozbiorach i po korzystnym dla nas finale I wojny światowej.
Z powodu pandemii uroczystości związane z obchodami Święta
Niepodległości nadal wyglądają inaczej niż w latach poprzednich.
W naszej szkole postawiliśmy na dekoracje i symbole narodowe. Z
okazji święta każda klasa udekorowała salę symbolami narodowymi.
Pojawiły się flagi biało-czerwone w różnych kształtach i wielkościach,
orzeł biały również w różnorodnych i przyciągających wzrok
wariantach. Pomysły były różne, ale wszystkie ciekawe. Już drzwi do
sal lekcyjnych wskazywały, że zbliża się Święto Narodowe, a w środku
dekoracje oraz gazetki poświęcone wydarzeniom roku 1918 r.
10 listopada wszyscy członkowie społeczności szkolnej przypięli
kotyliony.

Dnia 22 października uczniowie klas 4-8 wraz z
wychowawczyniami pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki
Kopernik. W ramach wizyty obejrzeli film w planetarium
dotyczący Ziemi, Księżyca i Słońca. Uczniowie mieli również
czas wolny, (3h) który przeznaczyli na wspólną zabawę i
zdobywanie wiedzy w przyjemny sposób. Na miejscu zjedliśmy
ciepły obiad - nuggetsy z frytkami i surówką. Uczniowie wrócili
z wycieczki wypoczęci, zadowoleni i pełni wiedzy.

Nikt nie umie czytać w tej klasie?

Skracamy ułamki i... jolo!

W ósmej klasie nie ma czasu na zabawę w ciuciubabkę!

Niunia

I z czego się tak głupkowato cieszysz?

No to kto do tablicy?

Wszyscy na tablicę!

Co wy chcecie przebimbać cały rok?!

No to kto prowadzi dzisiaj rozgrzewkę?

Zaraz ktoś nam pięknie opowie o ostatnim temacie

Święto Niepodległości 
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