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1 września rozpoczął się oficjalnie
nowy rok szkolny. Uczniowie z chęcią i
dużymi pokładami energii po
wakacjach z radością przekroczyli próg naszej szkoły.



                              DZIEŃ CHŁOPAKADZIEŃ CHŁOPAKA
          30 września obchodzimy w Polsce Dzień Chłopaka 
Z tej okazji dziewczynki z klasy VI zorganizowały dla 
swoich kolegów z klasy różnorodne atrakcje. 

                                                              
Ciekawostka: Ciekawostka: 

 Najprawdopodobniej 
Dzień Chłopaka jest 
nawiązaniem do 
japońskiego święta Tango
no Sekku, które jest 
obchodzone od VI wieku 
5. dnia 5. miesiąca 
według chińskiego 
kalendarza 
księżycowego.



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJDZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ  
Z okazji Dnia Nauczyciela składamy ogromne 
podziękowania dla całego Grona Pedagogicznego za 
włożone serce, niegasnący zapał, ogromne pokłady 
cierpliwości i dar wprowadzania młodych ludzi w 
dorosłe życie. Dziękujemy! 



DZIEŃ DZIEŃ DZIEWCZYNDZIEWCZYN
1 października jest obchodzony Międzynarodowy Dzień 1 października jest obchodzony Międzynarodowy Dzień 
Dziewczynek nazywany także Międzynarodowym DniemDziewczynek nazywany także Międzynarodowym Dniem
Dziewcząt. Dziewcząt. 

A to ciekawe:
Dzień 
Dziewczyny ma 
na celu 
przybliżenie 
społeczeństwu 
szczególnie 
ważnych wyzwań,
które każdego 
dnia stoją przed 
dziewczynami na 
całym świecie. 



,,Milion  dzieci modli się,,Milion  dzieci modli się
na różańcu”na różańcu”

We wtorek 18 We wtorek 18 
października br. po raz października br. po raz 
siedemnasty dzieci z wielusiedemnasty dzieci z wielu
krajów świata o godz. 9.00krajów świata o godz. 9.00
modliły się na różańcu w modliły się na różańcu w 
intencji pokoju i jedności intencji pokoju i jedności 
na świecie, w ramach na świecie, w ramach 
międzynarodowej akcji międzynarodowej akcji 
modlitewnej „Milion dzieci modlitewnej „Milion dzieci 
modli się na różańcu”. modli się na różańcu”. 
Tym razem to dziewczęta iTym razem to dziewczęta i
chłopcy z kl. VIII b, III a i IIIchłopcy z kl. VIII b, III a i III
b wraz z katechetką i b wraz z katechetką i 
nauczycielkami: p. Anną nauczycielkami: p. Anną 
Kucińską, p. Elwirą Kucińską, p. Elwirą 
Oracką i p. Martą Oracką i p. Martą 
Piłatowicz. Piłatowicz. Rozważania 
tajemnic radosnych 
odczytali chętni uczniowie 
z kl. VIII b

 



Pasowanie na uczniaPasowanie na ucznia
W czwartek, 20 października 2022r. odbyła się bardzo ważna 
uroczystość - Pasowanie na Ucznia. Był to szczególny dzień, 
gdyż dzieci klasy pierwszej zostały oficjalnie przyjęte do grona 
uczniów szkoły. Podczas uroczystości pierwszoklasiści pokaza-
li, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. Najważniej-
szą częścią uroczystości, na którą wszyscy czekali było ślubo-
wanie oraz pasowanie wielkim ołówkiem przez Dyrektor Szkoły 
Dariusza Urbańskiego. Pierwszaki głośno i z przekonaniem 
przyrzekały być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypeł-
niać swoje obowiązki, o czym przypominać im będą otrzymane 
dyplomy. 



Każdy z pierwszaczkówKażdy z pierwszaczków
dostał  kilka upominkówdostał  kilka upominków



DziDzień kundelkaeń kundelka
25 października obchodzą je wszystkie wielorasowe pieski. 25 października obchodzą je wszystkie wielorasowe pieski. Z tej

okazji na świetlicowych zajęciach komputerowych uczniowie
wykonywali portrety kundelków w programie Paint.
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Opieka : Anna Leszczyńska, Małgorzata Sadowska


