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          MisteriumZ okazji świąt Wielkanocnych 
życzymy Wam wszystkim dużo
zdrowia, szczęścia i spokoju, aby
ten czas spędzony z rodziną był
ucieczką od wszystkich
zmartwień.

1 kwietnia w
naszej szkole
obchodziliśmy
DZIEŃ IDOLA.
Uczniowie
przyszli do
szkoły
przebrani za
swój autorytet
lub postać z
bajki/filmu,
którą lubią
najbardziej. 

   W tym dniu
korytarze
szkolne
zamieniły się
miejsce
spotkań wielu
ciekawych i
barwnych
postaci. W
naszej szkole
zawitali:
Robert
Lewandowski,

Young Leosia,
Cleo, Julia
Żugaj,
Wersow,
Natsu, Lisa,
Quebonafide,
Britney
Spears,
technik
informatyk,
Radzio, P.
Ania, Święty
Mikołaj,

kpopiara i
wiele, wiele
innych.

.

13 kwietnia w naszej szkole
odbyło się misterium
wielkanocne przygotowane
przez uczniów 4 klasy.
Czwartoklasiści w sposób
niezwykle ciekawy i obrazowy
przekazali wiedzę o zwyczajach i
tradycjach wielkanocnych. Na
koniec zaskoczyli nas
śmingusem-dyngusem, a
mianowicie zaczęli oblewać
publiczność wodą. Radości nie
było końca. Po uroczystości
pani dyrektor złożyła uczniom i
pracownikom szkoły życzenia
wielkanocne.

.
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Ładzyń

ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Rady, jak dobrze zdać
egzamin ósmoklasisty

               Konkursy

1. Uczennica naszej szkoły -  Paulina Śmigielska,
została laureatką ,,Selezjańskiego Powiatowego
Konkursu Poetyckiego''. Trzeba było wykazać się     
w nim niezwykłym talentem piśmienniczym                 i
kreatywnością. Serdecznie gratulujemy!

2. W gminnym konkursie na najładniejszą dekorację
wielkanocną uczniowie naszej szkoły zajęli miejsca na
podium - Marcel Madziar (I), Adam Płochocki (III),
Zofia Bożym (II), Gabriela Wiktorowicz (III), Zofia
Bożym (II), Kacper Walawko (III). Serdecznie
gratulujemy!

3. Dnia 22.04.2022 r. w naszej szkole odbył się etap
szkolny ,,XVII Powiatowego Konkursu
Matematycznego dla Uczniów Klas IV-VIII Szkół
Podstawowych'', który jest organizowany przez
Szkołę Podstawową nr 6 im. Henryka Sienkiewicza  w
Mińsku Mazowieckim. Do kolejnego etapu przeszedł
Kacper Kot, uczeń klasy ósmej.

   W 1791 r. w Polska zmagała się z trudnościami
politycznymi, ekonomicznymi i zacofaniem
gospodarczym. Bogatsza część społeczeństwa, czyli
magnaci, nie chcąc stracić swoich przywilejów, nie
dopuszczali do tego, aby w Polsce doszło do zmian.
Jednak byli również patrioci, którzy rozumieli potrzebę
reform, tacy jak Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic,
Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski          i wielu
innych. Obradowali oni w Sejmie Czteroletnim,
uchwalali zmiany w prawie, który umożliwiły rozwój
kraju. Wraz ze wsparciem ówczesnego króla Polski
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 3 maja 1791r.
uchwalono polską konstytucję, pierwszą w Europie    a
drugą na świecie. 
   Z tej okazji klasa 8 pod opieką pań Joanny
Rastawieckiej, Renaty Wojdyny i Agnieszki Badury,
organizuje przedstawienie upamiętniające to
wydarzenie. Będzie to drugie przedstawienie             w
naszej szkole, które odbędzie się stacjonarnie.

Rady
ósmoklasistów,
jak dobrze się
przygotować do 
egzaminu:
1. Zjedz
pożywne
śniadanie.
2. Wypocznij,
wyśpij się. 
3. Nie ucz się
dzień przed
egzaminem.
4. Powtórki
zacznij najlepiej
2-3 miesiące
wcześniej. 

5. Obejrzyj lub
przeczytaj
streszczenia
lektur
obowiązkowych
(polecamy
kanał: Wiedza z
wami
podstawówka)
6. Przypomnij
sobie czasy
gramatyczne z
j. angielskiego
oraz przydatne
słownictwo do
pracy pisemnej

(polecamy
kanał: Rock
your English)
7. Przypomnij
sobie
najważniejsze
wzory
matematyczne.
8. Postaw sobie
cel, do którego
będziesz dążyć.
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