
NajwaNajważżniejsze wydarzenia szkolne                 niejsze wydarzenia szkolne                 
z I semestruz I semestru



Wszystkie przedsiWszystkie przedsięęwziwzięęcia realizowane  cia realizowane  
w pierwszym pw pierwszym póółłroczu w naszej szkoleroczu w naszej szkole

odbywaodbywałły siy sięę w w śściscisłłym reym reżżimie imie 
sanitarnym.sanitarnym.



Przyjmujemy wyzwanie Przyjmujemy wyzwanie 
##OliwiaHylaChallengeOliwiaHylaChallenge

ZostaliZostaliśśmy nominowani do my nominowani do 
wykonania zadania w wykonania zadania w 
ramach pomocy dla Oliwii ramach pomocy dla Oliwii 
Hyli z Hyli z BoguchwaBoguchwałłowicowic --
##OliwiaHylaChallengeOliwiaHylaChallenge..
Dziewczynka cierpi na Dziewczynka cierpi na 
SMA1, czyli rdzeniowy SMA1, czyli rdzeniowy 
zanik mizanik mięśęśni, ktni, któóry mory możże e 
doprowadzidoprowadzićć do do 
cacałłkowitego paralikowitego paraliżżu jej u jej 
ciaciałła. Wyzwanie zostaa. Wyzwanie zostałło o 
przyjprzyjęętete..



„„OszczOszczęędzaj woddzaj wodęę””-- miejski konkurs miejski konkurs 
plastycznyplastyczny

Uczniowie naszej szkoUczniowie naszej szkołły  wziy  wzięęli udziali udziałł
w konkursie plastycznym w konkursie plastycznym „„OszczOszczęędzaj dzaj 
wodwodęę!!””.. ZZorganizowaorganizowałłoo gogo Miasto BMiasto Bęędzin dzin 
w ramach Kampanii Edukacyjno w ramach Kampanii Edukacyjno ––
Ekologicznej.Ekologicznej. Konkurs obejmowaKonkurs obejmowałł trzy trzy 
kategorie wiekowe: przedszkole, klasy Ikategorie wiekowe: przedszkole, klasy I--IV IV 
oraz klasy Voraz klasy V--VIII. Dzieci wykonaVIII. Dzieci wykonałły piy pięękne kne 
kolorowe plakaty ekologiczne kolorowe plakaty ekologiczne 
promujpromująącece oszczoszczęędzanie wody.dzanie wody.









ZbiZbióórka nakrrka nakręętek dla Oliwiitek dla Oliwii

Szkolne KoSzkolne Kołło o 
Wolontariatu Wolontariatu 
zorganizowazorganizowałło zbio zbióórkrkęę
nakrnakręętek oraz innych tek oraz innych 
produktproduktóów z plastiku w z plastiku 
dla Oliwki.dla Oliwki.



Owoce w szkoleOwoce w szkole

We wrzeWe wrześśniu przeprowadzono cykl niu przeprowadzono cykl 
pogadanek przygotowujpogadanek przygotowująących ucznicych ucznióów w 
klas Iklas I--V do uczestnictwa  w programie V do uczestnictwa  w programie 
„„Owoce w szkoleOwoce w szkole””. . 
To kolejny rok szkolny, w  ktTo kolejny rok szkolny, w  któórym nasi rym nasi 
uczniowie buczniowie bęęddąą otrzymywali porcje otrzymywali porcje 
warzyw i owocwarzyw i owocóów. Celem programu jest w. Celem programu jest 
ddłługoterminowa zmiana nawykugoterminowa zmiana nawykóów w 
żżywieniowych dzieci i mywieniowych dzieci i młłodzieodzieżży y 
poprzez zwipoprzez zwięększenie udziakszenie udziałłu owocu owocóów i w i 
warzyw w ich codziennej diecie.warzyw w ich codziennej diecie.





DzieDzieńń ChChłłopakaopaka

UczniowieUczniowie klasy II b obchodziklasy II b obchodziłły Dziey Dzieńń
ChChłłopaka. W ramach tego dnia opaka. W ramach tego dnia 
dziewczynki wrdziewczynki wręęczyczyłły chy chłłopcom sopcom słłodkie odkie 
upominki oraz  odznaki "SUPER upominki oraz  odznaki "SUPER 
CHCHŁŁOPAK".OPAK".



Gang Gang FajniakFajniakóóww

Klasa 1A wziKlasa 1A wzięłęła udziaa udziałł w programie w programie 
edukacyjnym i konkursie edukacyjnym i konkursie „„Szkolne Szkolne 
Przygody Gangu Przygody Gangu FajniakFajniakóóww””
organizowanym przez sieorganizowanym przez siećć sklepsklepóów w 
Biedronka. W trakcie zajBiedronka. W trakcie zajęćęć razem z razem z 
FajniakamiFajniakami uczniowie poznawali magiuczniowie poznawali magięę
natury, uczyli sinatury, uczyli sięę wrawrażżliwoliwośści ci 
ekologicznej i troski o ekologicznej i troski o śśrodowisko rodowisko 
kakażżdego dnia.dego dnia.



„„Szkolne Przygody Szkolne Przygody FajniakFajniakóóww””
-- program edukacyjnyprogram edukacyjny



MaMałły Miy Miśś w w ŚŚwiecie Wielkiej Literaturywiecie Wielkiej Literatury

KlasaKlasa II b II b uczestniczyuczestniczy w Ogw Ogóólnopolskim lnopolskim 
projekcie edukacyjnym "Maprojekcie edukacyjnym "Małły Miy Miśś w w ŚŚwiecie wiecie 
Wielkiej Literatury", ktWielkiej Literatury", któórego celem jest szerzenie rego celem jest szerzenie 
czytelnictwa wczytelnictwa wśśrróód dzieci i dorosd dzieci i dorosłłych.  W ych.  W 
ramach moduramach modułłu I "Ksiu I "Książążki dzieciki dziecińństwa" stwa" 
uczniowie przygotowali listuczniowie przygotowali listęę ulubionych ulubionych 
ksiksiążążeczek, kteczek, któóre zostare zostałły umieszczone w y umieszczone w 
klasowej kronice Maklasowej kronice Małłego Misia. Co tydzieego Misia. Co tydzieńń, na , na 
weekend wybrany uczeweekend wybrany uczeńń zabiera "zabiera "PluszakaPluszaka" do " do 
domu, aby poczytadomu, aby poczytaćć misiowi ulubionmisiowi ulubionąą ksiksiążążkkęę, , 
wykonawykonaćć rysunek i uzuperysunek i uzupełłninićć kartkartęę odwiedzin odwiedzin 
Misia, ktMisia, któórrąą umieszumieszczczamy w "amy w "misiowejmisiowej" ksi" księędze.dze.







Pasowanie na uczniaPasowanie na ucznia

W dniu 06.10.2020 r. odbyW dniu 06.10.2020 r. odbyłło sio sięę uroczyste uroczyste 
pasowanie pierwszoklasistpasowanie pierwszoklasistóów na uczniw na ucznióów.  w.  
Aktu pasowania dokonaAktu pasowania dokonałła Pani dyrektor a Pani dyrektor 
wielkim piwielkim pióórem, po czym przyjrem, po czym przyjęęto ucznito ucznióów  w  
do spodo społłecznoecznośści uczniowskiej naszej szkoci uczniowskiej naszej szkołły. y. 
Pani Wiceprezydent Anna Drzewiecka zPani Wiceprezydent Anna Drzewiecka złłoożżyyłła a 
gratulacje uczniom i ich rodzicom oraz w gratulacje uczniom i ich rodzicom oraz w 
imieniu Prezydenta Miasta Pana imieniu Prezydenta Miasta Pana ŁŁukasza ukasza 
KomoniewskiegoKomoniewskiego obdarowaobdarowałła a 
pierwszoklasistpierwszoklasistóów rogami obfitow rogami obfitośścici..







Konkurs plastyczny "Portret mojego Konkurs plastyczny "Portret mojego 
nauczyciela"nauczyciela"

SamorzSamorząąd Uczniowski zorganizowad Uczniowski zorganizowałł
konkurs konkurs ptpt.: .: „„Portret mojego Portret mojego 
NauczycielaNauczyciela””, kt, któórego efekty sprawirego efekty sprawiłły y 
wiele radowiele radośści pracownikom szkoci pracownikom szkołły. y. 
Uczniowie z wielkim zaangaUczniowie z wielkim zaangażżowaniem owaniem 
rysowali swoich ulubionych rysowali swoich ulubionych 
nauczycieli. Wszystkie prace bynauczycieli. Wszystkie prace byłły y 
wspaniawspaniałłe, dlatego tee, dlatego teżż zostazostałły y 
wyeksponowane na tablicach wyeksponowane na tablicach 
informacyjnych w budynku.informacyjnych w budynku.





"Przygotujmy lepszy "Przygotujmy lepszy śświat"wiat"-- program program 
edukacyjnyedukacyjny

Uczniowie z klasy II b biorUczniowie z klasy II b biorąą udziaudziałł
w programie edukacyjnym w programie edukacyjnym 
"Przygotujmy lepszy "Przygotujmy lepszy śświat", ktwiat", któórego rego 
celem jest pokazanie dzieciom, celem jest pokazanie dzieciom, żże ich e ich 
codzienne wybory codzienne wybory żżywieniowe majywieniowe mająą
znaczenie dla nich i dla naszej planety. znaczenie dla nich i dla naszej planety. 
Celem akcji jest propagowanie Celem akcji jest propagowanie 
zdrowych nawykzdrowych nawykóów w żżywieniowych juywieniowych jużż
od dzieciod dziecińństwa. stwa. 





ŚŚwiwięęto Dyni w klasie I ato Dyni w klasie I a





24.10.2020r.

Zdalne nauacznie dla klas 4-8



TydzieTydzieńń JJęęzykzykóów Obcychw Obcych

W dniach 26W dniach 26--29.10.2020 w naszej 29.10.2020 w naszej 
szkole odbywaszkole odbywałły siy sięę Dni JDni Jęęzykzykóów w 

Obcych. W czasie zmagaObcych. W czasie zmagańń
jjęęzykowych powstazykowych powstałło opowiadanie o opowiadanie 
w jw jęęzyku angielskim oraz polskozyku angielskim oraz polsko--

angielska baangielska baśńśń ilustrowana.ilustrowana.





Konkurs plastyczny
„Święty Jan Paweł II i Rodzina”

W listopadzie 2020r. został
przeprowadzony konkurs plastyczny 
o św. Janie Pawle II pt. „Święty Jan 
Paweł II i Rodzina”. W konkursie wzięło 
udział 19 uczniów z klas I-IV. Wszystkie 
prace zostały ocenione i nagrodzone. 



Zwycięskie prace





Akademia Bezpiecznego Akademia Bezpiecznego 
PuchatkaPuchatka-- projekt edukacyjny projekt edukacyjny 

organizowanyworganizowanyw klasie I aklasie I a



Projekt KrokusProjekt Krokus

W ramach tego projektu uczniowie biorW ramach tego projektu uczniowie biorąą
udziaudziałł w lekcjach i dodatkowych zajw lekcjach i dodatkowych zajęęciach ciach 
popośświwięęconych wydarzeniom II wojny conych wydarzeniom II wojny 
śświatowej oraz tematyce Holokaustu. wiatowej oraz tematyce Holokaustu. 
ZewnZewnęętrznym znakiem udziatrznym znakiem udziałłu w projekcie u w projekcie 
jest sadzenie cebulek jest sadzenie cebulek żżóółłtych krokustych krokusóów w 
upamiupamięętniajtniająących dzieci, ktcych dzieci, któóre zginre zginęłęły w y w 
czasie Holokaustu. Nasza szkoczasie Holokaustu. Nasza szkołła w tym a w tym 
roku przystroku przystąąpipiłła pierwszy raz do projektu. a pierwszy raz do projektu. 





ZbiZbióórka na rzecz Schroniska dla rka na rzecz Schroniska dla 
bbezdomnych ezdomnych zzwierzwierząąt w Sosnowcut w Sosnowcu

W dniach od 12.10W dniach od 12.10-- 12.11.2020 r. w naszej 12.11.2020 r. w naszej 
szkole zostaszkole zostałła zorganizowana  zbia zorganizowana  zbióórka na rka na 
rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierzrzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząąt t 
w Sosnowcu. Celem tego przedsiw Sosnowcu. Celem tego przedsięęwziwzięęcia cia 
bybyłła poprawa standardu pobytu zwierza poprawa standardu pobytu zwierząąt w t w 
schronisku, ksztaschronisku, kształłtowanie postawy towanie postawy 
przyjaciela zwierzprzyjaciela zwierząąt oraz wdrat oraz wdrażżanie dzieci       anie dzieci       
i osi osóób dorosb dorosłłych do aktywnego udziaych do aktywnego udziałłu w u w 
zbizbióórce rce żżywnoywnośści, zabawek, szamponci, zabawek, szamponóów, w, 
szczotek, obroszczotek, obrożży dla zwierzy dla zwierząąt, t, śśrodkrodkóów w 
czystoczystośści i wielu innych rzeczy niezbci i wielu innych rzeczy niezbęędnych dnych 
w schronisku.w schronisku.





WojewWojewóódzkie Konkursy Przedmiotowe    dzkie Konkursy Przedmiotowe    
–– eliminacje eliminacje 

19 listopada 2020r. odby19 listopada 2020r. odbyłły siy sięę eliminacje eliminacje 
drugiego stopnia Wojewdrugiego stopnia Wojewóódzkiego Konkursu dzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z JPrzedmiotowego z Jęęzyka Polskiego dla zyka Polskiego dla 
uczniucznióów szkw szkóółł podstawowych wojewpodstawowych wojewóództwa dztwa 
śślląąskiego w roku szkolnym 2020/2021.skiego w roku szkolnym 2020/2021.

W konkursie braW konkursie brałły udziay udziałł dwie uczennice           dwie uczennice           
z klasy VIII a, ktz klasy VIII a, któóre w eliminacjach szkolnych re w eliminacjach szkolnych 
uzyskauzyskałły 98% poprawnych odpowiedzi.y 98% poprawnych odpowiedzi.





ZbiZbióórka kasztanrka kasztanóóww

Szkolne KoSzkolne Kołło Wolontariatu o Wolontariatu 
zorganizowazorganizowałło na terenie szkoo na terenie szkołły y 

zbizbióórkrkęę kasztankasztanóów dla Oliwii Hyli chorej w dla Oliwii Hyli chorej 
na SMA1. na SMA1. 

DziDzięęki zaangaki zaangażżowaniu uczniowaniu ucznióów udaw udałło sio sięę
zebrazebraćć sporsporąą iloilośćść kasztankasztanóów. w. 





ZbiZbióórka nakrrka nakręętektek

Od wrzeOd wrześśnia Szkolne Konia Szkolne Kołło Wolontariatu o Wolontariatu 
zbiera nakrzbiera nakręętki dla Oliwii z tki dla Oliwii z 
BoguchwaBoguchwałłowicowic dziewczynki chorej na dziewczynki chorej na 
SMA 1. DziSMA 1. Dzięęki caki całłej spoej społłecznoecznośści ci 
szkolnej do dziewczynki trafiszkolnej do dziewczynki trafiłły trzy y trzy 
transporty nakrtransporty nakręętek.tek.





Konkurs plastycznyKonkurs plastyczny
"M"Móój przyjaciel pies"j przyjaciel pies"

WW ramach programu "Mramach programu "Móój przyjaciel j przyjaciel 
pies" zostapies" zostałł zorganizowany konkurs zorganizowany konkurs 
plastyczny, przeznaczony dla uczniplastyczny, przeznaczony dla ucznióów w 
klas Iklas I--IV. IV. 





"Woda dla pacjenta""Woda dla pacjenta"

Nasza szkoNasza szkołła wspara wsparłła akcja akcjęę „„ Woda dla Woda dla 
PacjentaPacjenta”” zorganizowanzorganizowanąą przez przez 

Przedszkole Miejskie Nr 1 w BPrzedszkole Miejskie Nr 1 w Bęędzinie, dzinie, 
przekazujprzekazująąc na rzecz akcji 120 butelek c na rzecz akcji 120 butelek 

wody mineralnej dla pacjentwody mineralnej dla pacjentóów               w               
i personelu medycznego szpitala w i personelu medycznego szpitala w 

Czeladzi i w BCzeladzi i w Bęędzinie.dzinie.





AnioAniołłkowe Graniekowe Granie

Po raz kolejny nasza szkoPo raz kolejny nasza szkołła a 
przyprzyłąłączyczyłła sia sięę do akcji do akcji 
charytatywnej, ktcharytatywnej, któórej celem jest rej celem jest 
propagowanie idei rodzicielstwa propagowanie idei rodzicielstwa 
zastzastęępczego, realizowanej w ramach pczego, realizowanej w ramach 
ogogóólnopolskiego projektu lnopolskiego projektu 
„„AnioAniołłkowe graniekowe granie””. W tym roku, . W tym roku, 
podobnie jak w roku ubiegpodobnie jak w roku ubiegłłym, ym, 
zbieralizbieraliśśmy chemimy chemięę osobistosobistąą dla dla 
Dzieci z Centrum PlacDzieci z Centrum Placóówek wek 
OpiekuOpiekuńńczo Wychowawczych im. czo Wychowawczych im. 
ŚŚw. Dominika w. Dominika SavioSavio w Sarnowie.w Sarnowie.



DzieDzieńń ŻŻyczliwoyczliwośścici

Z okazji Z okazji ŚŚwiatowego Dnia wiatowego Dnia ŻŻyczliwoyczliwośści      ci      
i Pozdrowiei Pozdrowieńń SamorzSamorząąd Szkolny SP nr d Szkolny SP nr 

11 zorganizowa11 zorganizowałł akcjakcjęę ##żżyczliwiyczliwi

NadesNadesłłane zdjane zdjęęcia z ucia z uśśmiechnimiechnięętymi tymi 
twarzami naszych ucznitwarzami naszych ucznióów i dobre w i dobre 

ssłłowa poprawiowa poprawiłły humor i przekazay humor i przekazałły y 
pozytywnpozytywnąą energienergięę. . 







““ŻŻonkile. Opowieonkile. Opowieśćść o powstaniu w o powstaniu w 

getciegetcie”” –– warsztaty Muzeum POLINwarsztaty Muzeum POLIN

27 listopada klasy 27 listopada klasy óósme z naszej szkosme z naszej szkołły y 
wziwzięłęły udziay udziałł w historycznych w historycznych 

warsztatach warsztatach onon--lineline ptpt. . ““ŻŻonkile. onkile. 
OpowieOpowieśćść o powstaniu w getcieo powstaniu w getcie””. . 

ZajZajęęcia zostacia zostałł przeprowadzone przez przeprowadzone przez 
edukatora Muzeum Historii edukatora Muzeum Historii ŻŻydydóów w 

Polskich POLIN w Warszawie. Polskich POLIN w Warszawie. 





Spotkania z kulturSpotkania z kulturąą żżydowskydowskąą

Kim sKim sąą ŻŻydzi w XXI wieku? Gdzie mieszkajydzi w XXI wieku? Gdzie mieszkająą,     ,     
w jakim mw jakim móówiwiąą jjęęzyku, czy szyku, czy sąą do siebie do siebie 
podobni? Na te i inne pytania prpodobni? Na te i inne pytania próóbowali bowali 

odpowiedzieodpowiedziećć uczniowie klas VII w czasie uczniowie klas VII w czasie 
warsztatwarsztatóów w onon--lineline „„Spotkania z kulturSpotkania z kulturąą

żżydowskydowskąą””. . 

ZostaZostałły one przeprowadzone 26 listopada za y one przeprowadzone 26 listopada za 
popośśrednictwem platformy ZOOM przez rednictwem platformy ZOOM przez 

edukatoredukatoróów Muzeum Historii w Muzeum Historii ŻŻydydóów Polskich w Polskich 
POLIN w Warszawie. POLIN w Warszawie. 





ŚŚwiwiąąteczna paczka dla Seniorteczna paczka dla Senioróóww

Akcja Akcja „„Paczka dla SenioraPaczka dla Seniora”” odbyodbyłła sia sięę pod pod 
patronatem Prezydenta Miasta Bpatronatem Prezydenta Miasta Bęędzina. dzina. 

UdaUdałło nam sio nam sięę przygotowaprzygotowaćć 24 paczki, kt24 paczki, któóre re 
otrzymaotrzymałły osoby potrzebujy osoby potrzebująące. ce. 

Wolontariusze osobiWolontariusze osobiśście dostarczyli 14 cie dostarczyli 14 
paczek mieszkapaczek mieszkańńcom com SyberkiSyberki, sk, skłładajadająąc c 
śświwiąąteczne teczne żżyczenia. Kolejne 10 zostayczenia. Kolejne 10 zostałły y 

zawiezione do Miejskiego Ozawiezione do Miejskiego Ośśrodka Pomocy rodka Pomocy 
SpoSpołłecznej, skecznej, skąąd trafid trafiłły do pozostay do pozostałłych ych 

bbęędzidzińńskich skich sseniorenioróóww w potrzebie.w potrzebie.





BohaterOnBohaterOn

W tym roku nasza szkoW tym roku nasza szkołła kolejny raz wzia kolejny raz wzięłęła a 
udziaudziałł w ogw ogóólnopolskim projekcie lnopolskim projekcie 

upamiupamięętniajtniająącym powstacym powstańńccóów warszawskich w warszawskich 
„„BohaterONBohaterON w Twojej Szkolew Twojej Szkole””. . 

UdziaUdziałł wziwzięęli uczniowie klas VIli uczniowie klas VI--VIII. Uczniowie VIII. Uczniowie 
wykonali kartki, listy i laurki zadedykowane wykonali kartki, listy i laurki zadedykowane 
wybranym powstawybranym powstańńcom, ktcom, któórych biogramy rych biogramy 

dostdostęępne spne sąą na stronie programu na stronie programu 
www.bohateron.plwww.bohateron.pl





Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny 
"Stop przemocy""Stop przemocy"

Konkurs plastyczny dla uczniKonkurs plastyczny dla ucznióów klas Iw klas I--IV IV 
organizowany  w ramach programu organizowany  w ramach programu 

profilaktycznego "Przemoc boli"profilaktycznego "Przemoc boli"



Konkurs Konkurs ““Rozumiem Rozumiem –– AkceptujAkceptujęę””

Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny „„RozumiemRozumiem--AkceptujAkceptujęę””
popośświwięęcony osobom niepecony osobom niepełłnosprawnym mianosprawnym miałł

na celu przedstawienie rna celu przedstawienie róóżżnych wymiarnych wymiaróów w 
niepeniepełłnosprawnonosprawnośści w sposci w sposóób graficzny b graficzny 

przez uczniprzez ucznióów klas Iw klas I--V. V. 

Uczniowie wykorzystali swoje plastyczne Uczniowie wykorzystali swoje plastyczne 
umiejumiejęętnotnośści w celu moci w celu możżliwie najbardziej liwie najbardziej 

efektywnego zobrazowania refektywnego zobrazowania róóżżnych nych 
dysfunkcji dotykajdysfunkcji dotykająących dzieci. cych dzieci. 





DzieDzieńń IntegracjiIntegracji





Konkurs "Moja rodzina"Konkurs "Moja rodzina"

Konkurs ten organizowany byKonkurs ten organizowany byłł w w 
ramach kampanii profilaktycznej.ramach kampanii profilaktycznej.



"Kodeks asertywno"Kodeks asertywnośści"ci"

Konkurs plastyczny zostaKonkurs plastyczny zostałł zorganizowany zorganizowany 
dla klas Idla klas I--IV, ktIV, któórego celem byrego celem byłło o 

stworzenie przez ucznistworzenie przez ucznióów klasowego w klasowego 
kodeksu asertywnokodeksu asertywnośści w ramach  kampanii ci w ramach  kampanii 
profilaktycznej "Zachowaj trzeprofilaktycznej "Zachowaj trzeźźwy umyswy umysłł""



KODEKS ASERTYWNOŚCI KLASY I I  B 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KODEKS ASERTYWNOŚCI KLASY III A 



MikoMikołłajki  klasa I aajki  klasa I a



Szlachetna PaczkaSzlachetna Paczka
Nasz szkoNasz szkołła wzia wzięłęła udziaa udziałł jujużż w kolejnej tym w kolejnej tym 

razem XX edycji Szlachetnej Paczki. Dzirazem XX edycji Szlachetnej Paczki. Dzięęki ki 
dudużżemu zaangaemu zaangażżowaniu przekazaliowaniu przekazaliśśmy 39 my 39 

paczek na kwotpaczek na kwotęę ok. 4000 zok. 4000 złł..





Konkurs Konkurs 
„„Szopka boSzopka bożżonarodzeniowa w tradycji onarodzeniowa w tradycji 

chrzechrześścijacijańńskiejskiej””

I miejsce w konkursie "Szopka bożonarodzeniowa w tradycji 
chrześcijańskiej", które uzyskała uczennica klasy 5a Natalia C. 

Konkurs organizowany jest corocznie w SP 10. Praca z iluminacją
świetlną przedstawiająca narodziny Jezusa w Betlejem.



Konkurs Zachowaj TrzeKonkurs Zachowaj Trzeźźwy Umyswy Umysłł

Kampania Kampania „„Zachowaj TrzeZachowaj Trzeźźwy Umyswy Umysłł" " 
to to ogogóólnopolskalnopolska akcja podejmujakcja podejmująąca ca 
problem profilaktyki uzaleproblem profilaktyki uzależżnienieńń. W . W 
ramach tej akcji uczniowie klas 5ramach tej akcji uczniowie klas 5--8 8 
naszej szkonaszej szkołły brali udziay brali udziałł w konkursie, w konkursie, 
ktktóórego zadaniem byrego zadaniem byłło nagranie o nagranie 
krkróótkometratkometrażżowego filmiku owego filmiku 
edukacyjnego  edukacyjnego  -- nawinawiąązujzująącego do cego do 
tematu: tematu: „„PokaPokażż jak skutecznie jak skutecznie 
odmawiaodmawiaćć””. . 





Projekt CEO 1Planet4AllProjekt CEO 1Planet4All

Klasa 6b braKlasa 6b brałła udziaa udziałł w projekcie Cw projekcie Centrum entrum 
EEdukacji dukacji OObywatelskiejbywatelskiej 1Planet4All 1Planet4All 



Program "Trzymaj FormProgram "Trzymaj Formęę""

Klasa 7b bierze udziaKlasa 7b bierze udziałł w  w  
ogogóólnopolskim programie edukacyjnym lnopolskim programie edukacyjnym 

„„Trzymaj FormTrzymaj Formęę!!”” ProgramProgram jest jest 
kierowanykierowany ddoo uczniucznióów w 

zainteresowanych zdobyciem i zainteresowanych zdobyciem i 
pogpogłęłębianiem wiedzy z zakresu bianiem wiedzy z zakresu 

zdrowego stylu zdrowego stylu żżyciaycia,, uwzgluwzglęędniajdniająącejcej
tematyktematykęę zbilansowanej diety i zbilansowanej diety i 

aktywnoaktywnośści fizycznej.ci fizycznej.





PrzedsiPrzedsięęwziwzięęcia organizowane cia organizowane 
przez przez śświetlicwietlicęę szkolnszkolnąą



Konkurs plastyczny Konkurs plastyczny 
,,Obrazki z B,,Obrazki z Bęędzinadzina””



Mini konkurs Mini konkurs MandaleMandale



Zabawy w artystZabawy w artystóów:  wykonanie w:  wykonanie 
zwierzzwierząątek z kasztantek z kasztanóów, w, żżoołęłędzi, dzi, 

szyszek, liszyszek, liśści czy korali ci czy korali 



ZajZajęęcia socjoterapeutycznecia socjoterapeutyczne

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej W roku szkolnym 2020/2021 w naszej 
szkole dziaszkole działłajająą dwie grupy dwie grupy 
socjoterapeutyczne. Na zajsocjoterapeutyczne. Na zajęęciach tych ciach tych 
dzieci biordzieci biorąą udziaudziałł w sytuacjach w sytuacjach 
spospołłecznych, podczas ktecznych, podczas któórych uczrych ucząą sisięę
wwłłaaśściwych zachowaciwych zachowańń. Te zachowania . Te zachowania 
powodujpowodująą odreagowanie napiodreagowanie napięćęć
emocjonalnych i uemocjonalnych i ułłatwiajatwiająą przyswajanie przyswajanie 
umiejumiejęętnotnośści spoci społłecznie ecznie 
akceptowanych. akceptowanych. 





PrzedsiPrzedsięęwziwzięęcia organizowane w cia organizowane w 
oddziale przedszkolnymoddziale przedszkolnym



DzieDzieńń KropkiKropki



DzieDzieńń PrzedszkolakaPrzedszkolaka



Narodowe Narodowe ŚŚwiwięęto Niepodlegto Niepodległłoośścici

10 listopada, punktualnie o godzinie 10 listopada, punktualnie o godzinie 
11:11 rozleg11:11 rozległły siy sięę ddźźwiwięęki ki „„Mazurka Mazurka 

DDąąbrowskiegobrowskiego”” i wspi wspóólnie dzieci            lnie dzieci            
z oddziaz oddziałłu przedszkolnego odu przedszkolnego odśśpiewapiewałły y 

cztery zwrotki polskiego hymnu, cztery zwrotki polskiego hymnu, 
wwłąłączajczająąc sic sięę tym samym w akcjtym samym w akcjęę

„„SzkoSzkołły do hymnuy do hymnu”” organizowanej pod organizowanej pod 
patronatem Ministerstwa Edukacji patronatem Ministerstwa Edukacji 

Narodowej.Narodowej.





„„Uczymy siUczymy sięę programowaprogramowaćć””
--program autorskiprogram autorski





WOWOŚŚPP

2929 stycznia 2021 roku w naszej szkole odbystycznia 2021 roku w naszej szkole odbyłła sia sięę
impreza zamkniimpreza zamknięęta na rzecz Wielkiej Orkiestry ta na rzecz Wielkiej Orkiestry 

ŚŚwiwiąątecznej Pomocy, niestety, z uwagi na sytuacje tecznej Pomocy, niestety, z uwagi na sytuacje 
epidemiologicznepidemiologicznąą, uczestniczy, uczestniczyćć mogli w niej tylko mogli w niej tylko 

uczniowie z najmuczniowie z najmłłodszych klas oraz oddziaodszych klas oraz oddziałł
przedszkolny. W dniach poprzedzajprzedszkolny. W dniach poprzedzająących, to cych, to 

wydarzenie nauczyciele przygotowali zajwydarzenie nauczyciele przygotowali zajęęcia,cia, w w 
czasie ktczasie któórych uczniowie poznali cele dziarych uczniowie poznali cele działłalnoalnośści ci 

Fundacji WOFundacji WOŚŚP, aP, a uczniowie samodzielnie wykonali uczniowie samodzielnie wykonali 
emblematy promujemblematy promująące WOce WOŚŚP . W czasie Dnia WOP . W czasie Dnia WOŚŚP P 

momożżna byna byłło skorzystao skorzystaćć z przygotowanych na z przygotowanych na 
szkolnej szkolnej śświetlicy atrakcji:wietlicy atrakcji:

 LOTERIA FANTOWA LOTERIA FANTOWA –– KAKAŻŻDY LOS WYGRYWADY LOS WYGRYWA
 KARNAWAKARNAWAŁŁOWE MALOWANIE TWARZYOWE MALOWANIE TWARZY

 FOTOBUDKAFOTOBUDKA
 KIERMASZ WYTWORKIERMASZ WYTWORÓÓW UCZNIOWSKICH Z GLINYW UCZNIOWSKICH Z GLINY





Sztab #154 przekazaSztab #154 przekazałł na konto Fundacji na konto Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Wielkiej Orkiestry ŚŚwiwiąątecznej Pomocytecznej Pomocy

88 086,27 z086,27 złłotych i 100 koron otych i 100 koron 
norweskichnorweskich



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Paulina Korcz
Monika Tokaj-Wtorek


