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30 września  w naszej szkole odbył się  Piknik Patriotyczny  połączony ze 

Święto Szkoły. Organizatorami całej imprezy byli Grono Pedagogiczne  

z pracownikami szkoły oraz Rada Rodziców. 

Przygotowano wiele atrakcji dla uczestników imprezy. Uczniowie mogli sprawdzić 

swoją wiedzę o historii naszej ojczyzny w quizach historycznych w aplikacji 

Kahoot, wykonać prace plastyczne oraz bawić się z harcerzami. 

Jak zwykle dużym powodzeniem cieszył się sprzęt przywieziony i prezentowany 

naszym kolegom i koleżankom przez żołnierzy, Policję i Straż Pożarną. 

Dodatkową atrakcję było spotkanie z rycerzami, husarzami i kawalerzystami.  

Dzielnie staliśmy w kolejce do dmuchanych zabawek, a kto poczuł głód, mógł zjeść 

prażone, kiełbaski, lub zapiekanki. Rodzice serwowali ciasto i napoje. 

Nasza szkoła wraz z gminną fundacją „Fropsik” zbierała pieniądze na 

operację dla Krzysia Węgrzyna z Grojca. Wolontariuszkami były: Julia Grzesik  

z klasy VI b, Otylia Dzierżęga, Weronika Trojak, Roksana Lesiak i Liliana Kluba  

z klasy VI a.  

Zarówno pogoda jak i atmosfera imprezy były wspaniałe. 
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W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział  

w obchodach Światowego Dnia Tabliczki mnożenia. Przez tydzień poprzedzający 

ŚDTM uczniowie rozwiązywali różne zadania, quizy interaktywne i przypominali 

sobie tabliczkę mnożenia.  

30 września o 8:00 podczas apelu uroczyście został zainaugurowany Dzień 

Tabliczki Mnożenia.  

Egzaminatorzy: Gabrysia Grończak, Oliwia Maj, Nikola Zielińska i Martynka 

Morawska, sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia uczniów, którzy zdecydowali 

się sprawdzić swoje umiejętności.  

Konkurs polegał na udzieleniu pięciu prawidłowych odpowiedzi z tabliczki 

mnożenia. Każdy uczestnik konkursu losował karteczkę z pięcioma zadaniami. Na 

udzielenie odpowiedzi miał nie więcej niż 3 minuty. Uczeń, który prawidłowo 

odpowiedział na wszystkie pytania otrzymywał tytuł Experta Tabliczki Mnożenia. 

Do egzaminu przystąpiło też 2 nauczycieli; pani Renata Lubińska oraz pan Marcin 

Moskała, zdobywając tytuł Experta Tabliczki Mnożenia. Ich odwaga została 

doceniona przez uczniów. 

Komisja egzaminacyjna przebywała w sali numer 17. Nad prawidłowym 

przebiegiem egzaminów czuwali asystenci: Ola Wanat i Amelka Gigoń oraz 

koordynator: pani Małgorzata Wiśniewska. Egzamin zakończył się o 12:15.  

Na zakończenie zorganizowany został drugi tego dnia apel, podczas którego 

wręczono certyfikaty i nagrodzono wielkimi brawami wszystkich Expertów 

Tabliczki Mnożenia. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, choć niektórym 

brakło odwagi, by stanąć "oko w oko" z komisją egzaminacyjną. 

W egzaminie udział wzięło 56 osób. Tytuł zdobyło 35.  

Wszystkim uczestnikom 
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13 października  w  naszej  szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 

Dnia Edukacji  Narodowej. W tym dniu panowała świąteczna atmosfera, a 

uczniowie w galowych strojach prezentowali się bardzo dostojnie. 

Podczas  akademii  szóstoklasiści i dwie przedstawicielki klasy czwartej wystąpili z  

przedstawieniem  pod  tytułem:  „Czy  to  jest  bajka  o  Jasiu  i  Małgosi?”  

Dyrektor złożył życzenia i wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom za ich 

osiągnięcia zawodowe w ubiegłym roku szkolnym. Przewodnicząca szkoły w 

imieniu Samorządu Uczniowskiego życzyła wszystkim wiele radości z uczenia 

siebie i innych.  

Po  przedstawieniu  był   konkurs  wiedzy  o   Dniu  Edukacji  Narodowej, w którym 

wzięli udział uczniowie klas  IV – VI.  Każda  klasa  reprezentowana była przez  

dwóch  przedstawicieli, którzy uzyskali najwyższe wyniki we wcześniej 

zorganizowanym   konkursie poprzez Kahoota. Każda  klasa  miała  wymyślony  

okrzyk  dopingujący swoją drużynę.  W  konkursie  zwyciężyła  klasa  czwarta. 
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W NASZEJ SZKOLE 

 

W październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w zawodach 

sportowych w następujących dyscyplinach:  

 tenis stołowy,  

 piłka halowa dziewcząt, 

 piłka halowa chłopców.  

Tenis:  

Na początku października odbył się turniej tenisa stołowego, w dwóch kategoriach: 

dziewcząt i chłopców. W zawodach szkolnych dziewcząt najlepsze były: 

Weronika Trojak,  

Angelika Cień,  

Aleksandra Wanat, 

A wśród chłopców: 

Bartłomiej Hutny,  

Dawid Kita,  

Dariusz Trojak.  

Niestety w w etapie gminnym nasza szkoła nie zajęła miejsce na podium.  

 

Piłka halowa dziewcząt  

W połowie października odbył się turniej piłki halowej dziewcząt.  

Nasze koleżanki walczyły bardzo zacięcie, choć nie zajęły miejsca na podium. 

Dziewczyny zajęły piąte miejsce, na 6 drużyn startujących w zawodach.  

 

Piłka halowa chłopców 

Pod koniec października odbył się turniej piłki halowej chłopców.  

Koledzy, podobnie jak dziewczyny grali bardzo dobrze. Mieli jednak trochę więcej 

szczęścia. Zajęli czwarte miejsce, na osiem startujących w zawodach drużyn  

drużyn.
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Czy wiedzieliście, że są liczby wesołe? 

Liczba wesoła jest liczbą naturalną określoną w następujący sposób:  

obliczamy sumę kwadratów cyfr tworzących tę liczbę, 

jeśli w wyniku otrzymamy liczbę różną od 1, to czynność powtarzamy 

tak długo, aż uzyskamy liczbę 1 lub wyniki zaczną się powtarzać. 

Jeżeli w wyniku sumowania kwadratów cyfr otrzymaliśmy 1, pierwotna 

liczba jest liczbą wesołą.  

Przykład: 

Liczba 13 Liczba 68 

12 +32 =1+9=10 62+82=36+64=100 

12 +02 =1+0=1 12 +02+02 =1+0+0=1 

Liczba 13 jest liczbą wesołą. Liczba 68 jest liczbą wesołą. 

 

Liczba 25 

22+52=4+25=29 

22+92=4+81=85 

82+52=64+25=89 

82+92=64+81=145 

12+42+52=1+16+25=42 

42+22+16+4=20 

22+02=4+0=4 

42=16

12+62=1+36=37 

32+72=9+49=58 

52+82=25+64=89 

Wynik się powtarza, więc 25 nie jest wesołą liczbą. 
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  Rozumiem           Trochę rozumiem           Nie rozumiem 

 

SŁOWNICZEK: 

OK – ocenianie kształtujące 

CEL – wiedza i umiejętności, które uczeń  ma mieć po lekcji 

NACOBEZU – inaczej kryteria sukcesu, czyli to, czego dokładnie trzeba 

                          się nauczyć, co będzie oceniane 

PYTANIA KLUCZOWE – pytania skłaniające do myślenia, pokazujące  

                                             dane zagadnienie w szerszej perspektywie 

INFORMACJA ZWROTNA – odpowiedź na pytania:  

                                                  co robię dobrze, 

                                                  co robię źle, 

                                                  jak to poprawić, 

                                                  jak się doskonalić. 

OCENA KOLEŻEŃSKA – kolega lub koleżanka udzielają informacji  

                                             zwrotnej 

SAMOOCENA – sam wiem co umiem i potrafię, a czego jeszcze muszę  

                             się nauczyć 

 


