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STYCZEŃ - LUTY

Po powrocie do szkoły uczniowie klas
IV

przygotowali wspaniałe lapbooki, które

pokazały ,że czytanie książek nie musi się

kojarzyć z nudą czy przymusem.



Sztuka teatralna pt. ,,Opowieść
                wigilijna”

W dniu 11.01.23r. uczniowie klas 6, 7,
8a oraz 8b wzięli udział w wyjeździe do
Teatr Dramatyczny Płock w celu
obejrzenia sztuki teatralnej pt.
„Opowieść wigilijna”. Przedstawienie
zrobiło na nas ogromne wrażenie i
zakończyło się owacjami na stojąco.

 



Siedliniaki gór   !!!ą

Dzięki zaangażowaniu uczniów oraz rodziców zwierzęta ze 
schroniska w Pawłowie otrzymały pożywienie. Pani Kierownik 
przekazuje serdeczne podziękowania społeczności szkolnej w 
Siedlinie. 



Film ,,Prorok” 
39 uczniów naszej szkoły ( z klas VII – VIII) obejrzało w płoń-
skim kinie film pt. „Prorok”. Do MCK – u udali się pod opieką p. 
Marzeny Sadowskiej, p. Beaty Paradowskiej i p. Zofii Skoniecz-
nej.

Film w reżyserii Michała Kondrata dotyczy biografii Kardynała 
od jego uwolnienia z internowania, czyli od 28.10.1956 r. Przed-
stawia Prymasa jako przywódcę duchowego i wizjonera, który 
stara się wynegocjować więcej praw dla Kościoła i uciemiężo-
nego narodu.



Dzień Babci i Dziadka 

Dzień Babci i Dziadka to prawdziwie wielkie wydarzenie 
rozpoczynające każdy kalendarzowy rok w przedszkolu i w 
szkole.



Konkurs Kol d i Pastora ekę ł
Naruszewo 2023 

Naszą szkołę godnie reprezentowała uczennica
klasy IV Zuzia Krzemińska. Zaśpiewała kolędę
"Przybieżeli do Betlejem" Było pięknie,
gratulujemy Zuzi.

 



Zabawa karnawa ował
1 lutego odbyła się zabawa karnawałowa. Wszyscy świetnie się
bawili, była muzyka i tańce. Na gości czekał również 
poczęstunek.



Tydzie  walentynkowyń
Od 6 do 10 lutego odbył się tydzień walentynkowy. Uczniowie 
naszej szkoły każdego dnia przychodzili ubrani na różne kolory i
fryzury. 



BEZPIECZNE FERIE

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły dnia 10 
lutego odbył się apel, podczas którego klasa II przedstawiła 
zasady bezpiecznego zachowania się w czasie ferii 
zimowych.Uczniowie za pomocą wierszy, scenek i wesołych 
piosenek, zaprezentowali wszystkim zasady bezpiecznego 
spędzania czasu podczas zimowego wypoczynku.



Poranek na lodowisku 
Uczniowie naszej szkoły spędzili  sobotni poranek aktywnie na 
płońskim lodowisku.

Zespół redakcyjny: Uczennice klasy VIII
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