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                                                    Wieczór Kolęd w naszej szkole...

Wieczór

Wieczór

16 grudnia 2013
w naszej szkole
odbył się
WIECZÓR
KOLĘD
połączony z
kiermaszem
świątecznym

Pani Dyrektor
powitała wszystkich
gości i zaprosiła do
obejrzenia i
wysłuchania kolęd
w wykonaniu
uczniów naszej
szkoły, a następnie
wystąpił gościnnie
Zespół Pomorzany

Po występach
można było zakupić
pyszne ciasto oraz
przepiękne ozdoby i
kartki świąteczne.

DZIŚ W
NUMERZE:
- Wieczór Kolęd
- Wigilia
- Próbny
Sprawdzian
Szóstoklasisty
- Dzień Babci i
Dziadka
- Dzień
Bezpiecznego
Internetu

W tym roku
obchody Dnia
Bezpiecznego
Internetu
obchodzimy pod
hasłem: "Razem
tworzymy lepszy
Internet" i w
obchody te
włączyliśmy
również młodsze
klasy I - III.

W dniu 09.01.2014
pięcioro uczniów z
naszej szkoły
wzięło udział w
Próbnym
Sprawdzianie
Szóstoklasisty
organizowanym
przez
Wydawnictwo
Operon.
Ogólnopolski test
„Operon”

był podzielony na 2
części:
polonistyczną i
matematyczną.
Część
matematyczna
zawierała 10 zadań
zamkniętych oraz 4
zadania otwarte za
1,2,3 i 4 punkty
(łącznie za 10
punktów). Razem
można

było uzyskać 20
punktów za część
matematyczną.
Część
polonistyczna była
podzielona na
część testową za
10 punktów oraz
część otwartą,
która zawierała 2
zadania za 2 pkt i
za 8 pkt (łącznie za
10 pkt), co daje

także 20 pkt. Za
całość można było
uzyskać zatem 40

Kolęd

Kolęd
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Wieczór

*

*

Wieczór Kolęd

16.XII.2013

20 grudnia 2013 odbyła się w naszej
szkole uroczysta Wigilia. Po trzech
lekcjach cała społeczność szkolna 

Wigilia szkolna
2013

spotkała się na
sali
gimnastycznej
by obejrzeć
Jasełka. Po
występie
wszyscy
wspólnie
połamaliśmy się
opłatkiem

Podczas
wspólnego
spotkania
mieliśmy okazję
obejrzeć
przedstawienie
poświęcone
narodzinom

Jezusa.
Przedstawienie
zostało
przygotowane
przez uczniów
naszej szkoły
pod kierunkiem
p.Anny Górki

i p.Ewy
Matusiak. 
Do życzeń
świąteczno-
noworocznych
dołączył Ksiądz
tutejszej parafii
z zaproszeniem

wykonawców
na
przedstawienie
Jasełek w
Kościele dnia 6
stycznia 2014r 

*

*

Po wspólnie
złożonych
życzeniach
dzieci otrzymały
poczęstunek w
postaci owoców,
pasztecików,
soków.

Kolęd

*

*

*

*
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Dzień Babci i Dziadka 
                       w naszej szkole

W dniu
22.01.2014
obchodziliśmy
uroczyście w
naszej szkole
Dzień Babci i
Dziadka. Pani
Dyrektor gorąco

powitała
przybyłych
gości i zaprosiła
na występ
dzieci. Każda
klasa
zaprezentowała
wiersz

lub piosenkę.
Na koniec radna
Pani Lucyna
Kulawik
podziękowała
za występ w
imieniu
wszystkich

babć i
dziadków.

*

*

*

Najwyższy
wynik z części
matematycznej
- jedna osoba
uzyskała 19/20
pkt, z części
polonistycznej –
dwie osoby po
14/20pkt.
Najniższy wynik
z części

matematycznej
– jedna osoba 8
pkt, z części
polonistycznej –
jedna osoba 6
pkt.

Próbny
Sprawdzian 

Część
matematyczna
wypadła na
poziomie 63%,
a część
polonistyczna
54%. Ogólnie
uczniowie
uzyskali 58,5%
za całość.

Punkty uczniów:
24, 23, 14, 33, 23.

Czytanie (10
pkt) (j. pol) –
76%
Pisanie (10 pkt)
(j.pol) – 32%
Rozumowanie
(8 pkt) (mat) –
52,5%
Korzystanie z
informacji (4 pkt)
(mat) – 95%

Wykorzystanie
wiedzy w
praktyce (8 pkt) 
(mat) – 60%

Wyniki Próbnego
Sprawdzianu

*

*

*

*

*
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Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole 2014
"Razem tworzymy lepszy Internet"

DBI ma na celu
przede
wszystkim
inicjowanie i
propagowanie
działań na rzecz
bezpiecznego
dostępu dzieci i
młodzieży do
zasobów
internetowych,
zaznajomienie
rodziców,
nauczycieli i
wychowawców
z problematyką

bezpieczeństwa
dzieci w
Internecie oraz
nagłośnienie
tematyki
dotyczącej
bezpieczeństwa
online.  W tym
roku w ramach
DBI w naszej
szkole odbyły
się zajęcia
edukacyjne dla
uczniów z klas
4-6

Kl. I- III odbyły pogadanki i zajęcia
komputerowe z wychowawcami

wg scenariusza
"Lekcja
bezpieczeństwa"
(zajęcia
prowadziła Pani
PaulinaKruczek) 
Podczas zajęć
uczniowie
wspólnie z
prowadzącą
opracowali
Zasady
Bezpiecznego
Korzystania z
Internetu, które
umieszczali

na specjalnej
tablicy.
Omówiono też
wiele
przykładów z
życia wziętych.
Ponadto dzieci
rozwiązywały
zagadki oraz
grali w grę na
czas, pobraną
ze strony
helpline.org.pl,
dzięki której
zapamiętali
numer telefonu
tej organizacji.

*

Zajęcia
komputerowe

*
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Kolęd Wieczór




