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LIVE NA ŻYWO Z SIEDLINA

PRESS

Znów uczymy się zdalnie...

2020/2021 Uroczystości szkolne inaczej... 
Ślubujemy…, Październik…



13 pa dziernika ź

14 października co roku upamiętniamy utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. Było to pierwsze
w Europie ministerstwo zajmujące się szkolnictwem. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odby a si  akademia przygotowanał ę
przez Samorz d Uczniowski (opiekun – p. Sylwia Radomska). ą

Młodzi artyści zaprezentowali przedstawienie kabaretowe „Pokój nauczycielski”, które

rozbawi o wszystkich do ez.ł ł  Słowem, pieśnią

i tańcem uświetnili ten wyjątkowy dzień

w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych

słów popłynęło w kierunku naszych

nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili

swoją wdzięczność za codzienny trud pracy

nauczyciela, jego poświęcenie, czujność

i troskę o dobro wychowanków.

Na koniec akademii przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli wszystkim nauczycielom
i pracownikom wykonane samodzielnie upominki. 

Dyrektor szko y, p. Dariusz Urbanński, z ozżył ł ł
wszystkim nauczycielom i pracownikom szko y,ł
zżyczenia.

Wr czy  wyrózżnionym nagrody dyrektora szko y. ę ł ł

Gratulujemy!
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Od 26 października  2020 r.  w związku z  objęciem

całego kraju czerwoną strefą / sytuacja pandemiczna/,

w trybie zdalnym rozpoczęli  naukę uczniowie klas IV -

VIII,  a  od  9  listopada  2020  r.  także  uczniowie  kl.  I-III.  Zaplanowane  działania  szkoły  dotyczące

organizacji  imprez i  uroczystości  szkolnych nie mogły  zostać zrealizowane.  Mimo to nauczyciele

zaangażowali uczniów w innej – zdalnej formie.

___________________________________________
Szkolny Konkurs Piosenki Rapowanej pt. „Pokonaj Covida”. 

Wyniki konkursu.

W kategorii klas I-IV

I miejsce- Marta Lubelska kl. IV

II miejsce- Kamil Kulesza i Alicja Szydłowska kl. IV

III miejsce- Szymon Łukasiewicz kl. I

W kategorii klas V-VIII

I miejsce- Michał Tobolski kl. VIII

II miejsce- Szymon Gilewski kl. VI a

Gratulujemy!
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11 listopada  

Narodowe Święto Niepodległości – święto

państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada

dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę

w 1918, po 123 latach zaborów. 

Z okazji Święta Niepodległości szkoła podawała

w internecie na  portalu społecznościowym facebook

okolicznościowe informacje. W ramach tegorocznych

obchodów zaproponowano wszystkim uczniom zabawy

edukacyjne oraz przekazano materiały. Chętni wykonywali

na tę okoliczność prace plastyczne, wykonywali i nagrywali

piosenki. Zamieszczano je systematycznie na facebooku.
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24 grudnia   

Okres przedświąteczny w naszej szkole przebiegał inaczej niż rok temu. Nie było jasełek, św.

Mikołaja.  Ze  względu  na  prowadzone  nadal  kształcenie  na  odległość  wszyscy  uczniowie

wykonywali  różne  prace  świąteczne  w  domu  i  przesyłali  zdjęcia.  Byli  bardzo  zaangażowani.

Wykonywali karty świąteczne z życzeniami, stroiki bożonarodzeniowe, śpiewali i nagrywali kolędy. 

Przedstawienia  bożonarodzeniowe  wystawiono  tylko   w  pracujących  stacjonarnie  oddziałach

przedszkolnych:  kl.  0a  –  wych.  p.  Ewa  Przedpełska  i  kl.  0b  –  wych.  p.  Monika  Grąbczewska.

Najmłodsi  nasi  uczniowie  pięknie  się  zaprezentowali  podczas  uroczystości,  a  niezapomniane

pozostanie w ich pamięci spotkanie ze Świętym Mikołajem.

Uczniowie klasy II  oraz V wzięli  udział  w wymianie kartek świątecznych z zaprzyjaźnioną

szkołą  w  Irlandii  Północnej  Botanic  Primary  School.  Uczniowie  przygotowali  wspaniałe  kartki

z życzeniami w języku angielskim oraz słodki upominek, z kolei rodzice dostarczyli kartki i prezenty

do szkoły. 

Obyśmy w przyszłym roku spotkali się wszyscy w naszej szkole!

5



7 lutego 

Pasowanie uczniów kl. I

W piątek, 5 lutego 2021 roku odbyła się bardzo

ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia. Dzieci klasy

pierwszej przygotowywały się do tej uroczystości od

początku roku szkolnego pod okiem swojej wychowawczyni, p. Elwiry Orackiej. 

Uczniowie  klasy  pierwszej  przedstawili  program  artystyczny.  Wzorowo  zaprezentowali

swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. 

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie uroczystego ślubowania na sztandar

szkoły oraz Pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły. p. Dariusz Urbański. W ten

sposób pierwszoklasiści zostali ofcjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły. Ukoronowaniem

aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wicedyrektor szkoły, p.  Justynę

Bartkowską. 

Ciepłe i miłe słowa skierował do pierwszoklasistów dyrektor szkoły. Pochwalił umiejętności

najmłodszych uczniów, życzył im samych miłych chwil w szkole i wręczył dzieciom upominki. 

Te ważne chwile związane ze szkołą utkwią pierwszoklasistom na długo w pamięci. Na pewno będą

starali się swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
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14 lutego 

          Walentynkowo

Św. Walenty w  kl. 0a

    Walentynki w kl. II

Walentynki (ang. Valentine’s Day) coroczne  święto  zakochanych 

przypadające 14 lutego. 

Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego  wspomnienie liturgiczne  w  Kościele katolickim 

obchodzone jest również tego dnia.

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często

pisane wierszem). Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św.

Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się

drobnymi upominkami.

Walentynkowa kl. I
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Walenty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski


„Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego”

Nikola Cywińska i Aleksander Piekarczyk kl. VIII reprezentowali naszą szkołę w XII

Ogólnopolskim Konkursie Fotografcznym „Śladami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana

Wyszyńskiego”. Tym razem inspiracją były słowa „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie”

(kard. Wyszyński). 

Konkurs zorganizował Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku. 

Na wystawę zostały zakwalifkowane zdjęcia naszych uczniów.  Nikola zaprezentowała na fotografi

klasową gazetkę, Olek - szkolną ścianę pamięci poświęconą Prymasowi. 

Uczniowie wykonali prace pod kierunkiem p. Marzeny Sadowskiej. 

   

_____________
Zespół redakcyjny: 

 Nikola Cywińska, Kacper Lubaszewski, Aleksander Piekarczyk

Opieka: Anna Leszczyńska, Małgorzata Sadowska
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