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     1 marca z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w naszej szkole został zorganizowany bieg  "Tropem
Wilczym". Uczniowie z klas 4-8 pobiegli w dystansie 1963 m.
W kategorii chłopców z klas 4-5 zwyciężył Szymon Rozbicki       
z kl. 4, drugie miejsce zajął Filip Wiktorowicz z kl. 4, a trzecie
Jakub Owsianko z kl. 4. W kategorii chłopców z klas 6-8
pierwsze miejsce zajął Jakub Lewicki z kl. 7, drugie Patryk
Powałka z kl. 6, a trzecie miejsce zajął Igor Truba z kl. 6.           W
kategorii dziewczyn pierwsze miejsce zajęła Sylwia Ciszkowska z
kl. 8, drugie Oliwia Szuba z kl. 7, a trzecie Julia Piotrowska.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Dnia 2 marca w naszej szkole każda z klas wyłaniała swojego
mistrza ortografii. Rywalizacja była zacięta, jednak udało nam się
wybrać najlepszych. W klasie pierwszej zwyciężyli: Alicja
Szczepanik, Wojciech Świętochowski, Dominik Tarczyński i Julia
Wąsowska. W klasie drugiej Marika Domaszczyńska i Marcel
Wojda. W klasie trzeciej Marcelina Wojda, Natalia Madziar.       
W klasie czwartej Patrycja Wąsowska. W klasie piątej Martyna
Siwiec. W klasie szóstej Oliwia Sawicka. W klasie siódmej Julia
Lejman. W klasie ósmej Sylwia Ciszkowska. Serdecznie
gratulujemy sukcesów!
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Z okazji Dnia Kobiet chcielibyśmy złożyć
wszystkim kobietom 

i dziewczynom najserdeczniejsze
życzenia, abyście były zawsze zdrowe,

piękne, szczęśliwe
i uśmiechnięte.

 W czwartym tygodniu marca w naszej szkole zostały
przeprowadzone egzaminy próbne w klasie ósmej. Uczniowie
zmagali się z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka
angielskiego kolejno 21,22 i 24 marca. Uczniów zaskoczyły
fragmenty lektur - były to "Opowieść wigilijna" i "Świtezianka".    Z
relacji uczniów wynikało również, że matematyka nie była      aż
tak trudna, jak w przypadku pierwszej edycji. Ponadto adepci
podkreślali również, że Egzamin z języka angielskiego był
zdecydowanie najłatwiejszy! Życzymy jak najlepszych wyników!!!
Powodzenia w maju!
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Liczba PI

r

.

.

Dnia 14 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Liczby Pi. Z tej okazji uczniowie klasy ósmej wzięli
udział w "Powiatowym Konkursie Poezji
Matematycznej" zorganizowanym przez SP nr 2       
w Mińsku Mazowieckim. Zadaniem adeptów było
wymyślenie fraszki o królowej nauk - matematyce.
Etap szkolny przeszły trzy prace - Ani Bartnickiej,
Pauliny Śmigielskiej i Kacpra Kota. Gratulujemy!

   10 marca w naszej szkole odbyły się eliminacje
szkolne konkursu "Warszawska Syrenka". Uczniowie
z czterech kategorii przedstawili swoje wiersze            i
prozy. Z kl. "0" Wiktoria Tkacz oraz Julia
Boguszewska. Z kl. 1 Wojciech Kruszewski. Z kl. 2
Julian Gostołek. Z kl. 3 Gabriela Wiktorowicz,
Marcelina Wojda i Zofia Lewicka. Z kl. 5 Martyna
Siwiec oraz Aleksander Gostołek. Z kl. 6 Oliwia
Sawicka i Marta Skorupska.  Z kl. 7 Amelia Madziar,
Julia Owsianko i Julia Piotrowska. Z kl. 8 Sylwia
Ciszkowska. 

14 marca w naszej szkole odbył się Dzień Liczby Pi. Z
tej okazji uczniowie klasy ósmej wzięli udział w
konkursie ,,Poezja matematyczna'' zorganizowanym
przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców
Warszawy w Mińsku Mazowieckim. Zadaniem
adeptów było wymyślenie  sześciowersowej fraszki
lub limeryku nawiązującego do królowej nauk -
matematyki. Etap szkolny przeszły trzy prace - Ani
Bartnickiej, Pauliny Śmigielskiej          i Kacpra Kota.
Gratulujemy sukcesów!

Dnia 25 marca w naszej szkole został zorganizowany
Pierwszy Dzień Wiosny. Z inicjatywy samorządu
szkolnego, pani Eli Jankowskiej i klasy ósmej, w sali
gimnastycznej odbyła się wielka loteria fantowa.
Każdy z uczniów mógł wygrać coś drobnego           
lub kupić kawałek domowego ciasta. Dodatkowo tego
dnia uczniowie ubrali się w kolorach wiosny :)
dominował kolor zielony i żółty. Z okazji Dnia Wiosny
został również zorganizowany dzień bez plecaka   
(18 marca), w którym uczniowie wykazali się
niezwykłą kreatywnością!

Luty w pigułce:
21 lutego w naszej szkole odbył się Dzień Języka
Ojczystego.

23 lutego nasza szkoła wzięła udział w akcji
upamiętniającej 77. rocznicę wybuchu Powstania
Warszawskiego- BohaterON.

25 lutego  odbył się bal karnawałowy w
przedszkolu.
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