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DNI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Od 23 do 27 września trwały w naszej szkole Dni Bezpieczeństwa. Przypomnieliśmy sobie zasady 

bezpiecznego zachowania się w roli pieszego, rowerzysty czy użytkownika hulajnogi. Tym razem 

kreowaliśmy modę w myśl zasady „Pomysłowo, odblaskowo”. Zaplanowano wiele akcji, których celem 

było przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym. Trzeba było również 

wykonać gazetkę związaną z tym tematem i wywiesić na drzwiach sali. Wykonywaliśmy również Pana 

Stopka z wykorzystaniem różnych materiałów oraz makiety „Bezpieczna droga do szkoły".  

Autorzy najciekawszych prac zostali wyróżnieni podczas apelu podsumowującego, który odbył się 

7 października. Podczas dni bezpieczeństwa chętni uczniowie przystąpili do egzaminu teoretycznego na 

kartę rowerową. W środę, 2 października w miasteczku ruchu drogowego, przy ulicy Małachowskiego 

w obecności przedstawicieli Policji i WORD-u odbył się egzamin praktyczny, który zdało 48 uczniów. Przez 

cały tydzień nosiliśmy odblaski, kierując się zasadą: im więcej, tym lepiej. Dobrze byłoby, gdybyśmy 

pamiętali o nich na co dzień, zwłaszcza że przed nami szara i ponura jesień. Dbajmy o swoje 

bezpieczeństwo nie tylko w czasie Dni Bezpieczeństwa. 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 
 

14 października 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  

Dzień Edukacji Narodowej to szczególny dzień, w którym podkreślamy wiodącą rolę nauczycieli 

w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, pracownicy 

administracji i obsługi oraz delegacje klas. Spotkanie rozpoczęły życzenia złożone przez Panią Dyrektor. 

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości odbyło się przedstawienie pt. „Straszny dwór...czyli godzina 

duchów i upiorów szkolnych” przygotowane pod kierunkiem p. Katarzyny Wojtczak oraz p. Elżbiety 

Wyrębowskiej. Uczniowie z klasy Va i Vb zaprezentowali pełny humoru spektakl, wcielili się w role postaci 

szkolnych mar i zjaw, ukazujących się Stanisławowi Moniuszce. Przedstawienie zawierało wiele 

dowcipnych tekstów, piosenek doskonale pokazujących szkolne życie w krzywym zwierciadle. 

Aktorzy pokazali swoje umiejętności recytując i śpiewając. Wszystkie popisy wzbudziły zachwyt 

publiczności, co zostało wyrażone gromkimi brawami.  
 

TYDZIEŃ DYSLEKSJI 
 
W dniach od 21 do 25 października trwał Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.  W naszej szkole 

podjęto różne działania mające na celu przybliżenie wszystkim uczniom problemu dysleksji 

i zorganizowano zajęcia oraz konkursy skierowane do tych, którzy mają problemy z czytaniem oraz 

poprawna pisownią. Uczniowie przygotowali plakaty nt. ciekawostek z życia znanych dyslektyków. 

W czasie Tygodnia Dysleksji odbyły się m.in. Zabawy Muzyczne pt. „Świszcząca melodia”, Konkurs 

Pięknego Czytania pt. „Brzęczące wierszyki”, konkurs plastyczny - ilustracje do wyrazów z trudnościami 

ortograficznymi. 
 

NASZE SUKCESY 
 

 
Prace naszych uczniów zajęły 1. miejsce w konkursie edukacyjnym „Talent kitchen”, sponsorowanym przez 

firmę Whirlpool Corporation w ramach projektu „Nie marnujmy chwil” w roku szkolnym 2018/2019. 

Jury konkursu doceniło sposób, w jaki uczniowie dowiedli, że zrozumieli przesłanie projektu, włączając się 

w walkę przeciw marnowaniu żywności, potwierdzając jej wartości społeczne i środowiskowe. 

Gratulujemy uczniom oraz ich opiekunom, p. Beacie Nydze, p. Magdalenie Siwierskiej, p. Izabeli Piąście 

oraz p. Agnieszce Piątkowskiej. 
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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
 

Witajcie w nowym roku szkolnym! 

Mamy nadzieję, że będziecie chcieli czytać, to co dla Was przygotujemy. Postaramy się, aby gazetka była 

ciekawa i poruszała sprawy bliskie uczniom. Zachęcamy do współpracy. Jeśli masz ochotę, możesz do nas 

dołączyć. Spotykamy się w każdy poniedziałek o 7.10 w sali 202. 

Zapraszamy!!! 

 

Członkowie redakcji: Zuzanna Sylwestrzak, Maja Kaczuba, Natalia Kraśkiewicz, Oliwia Marcioch 

 


