
CO CIEKAWEGO U „SŁODZIAKÓW”? 

 

Kończy się pierwsze półrocze, więc spójrzmy, jak pracowały klasy I – III. 

 

Oprócz codziennej intensywnej pracy, wzięły 

udział w licznych konkursach. Wśród nich  

były konkursy plastyczne: „ Las – skarb ludzi  

i przyrody”, „Świat wokół nas” i "Ze smogiem 

wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy. 

Ciekawą akcją była "Przerwa na czytanie". 

Uczniowie chętnie brali udział w akcjach 

charytatywnych: w zbiórce karmy  

i innych rzeczy dla zwierząt (kotów i psów) oraz 

w zbiórce żołędzi dla zwierząt z Ośrodka 

Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo  

w Tomaszowie Bolesławieckim. Zbierali też 

nakrętki i zużyte baterie. Odnieśli w tej dziedzinie duże sukcesy - w miejskim konkursie "Na 

baterie też jest sposób" klasa 3a zdobyła II miejsce, a 2 c - miejsce III.  

 

       Wychowawczynie świetlicy zaproponowały uczniom udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej 

wiem!”, który objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda i w akcji 

„Się gra się ma - Playroom z wyobraźni”.  Uczniowie klas drugich i trzecich umiejętności 

ortograficzne ćwiczyli z programem Europejskiego Instytutu Szkoleniowego - również w systemie 

zdalnym, ponieważ każdy uczeń otrzymał indywidualny dostęp. 

 

    Pierwszaki skupiły się na poznawaniu szkoły, 

    nawiązywaniu nowych przyjaźni i zdobywaniu 

    wiedzy. Wielkim wydarzeniem w ich życiu było 

    pasowanie na ucznia. Przygotowały wiersze 

    i piosenki i wspaniale się zaprezentowały, żeby 

     pokazać, że w pełni zasłużyły na miano ucznia. 

 

 



 

Klasy drugie i trzecie utrwalały i poszerzały wiedzę 

biorąc udział w wielu projektach, m.in. 

proponowanych przez Uniwersytet Dzieci.  

 

Klasa 2a założyła koło naukowe i realizuje zadania  

z programu "Być jak Ignacy".  

 

 

 

 

 

 

      W 2b objawiły się prawdziwe talenty 

      kulinarne.  

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 2c zrealizowała wiele tematów metodą projektu, m.in. "Jesień", "Przyjaźń", 

"Święta".  2d zgłębiała wiedzę o naszym regionie przez udział w projekcie "Misiowe podróże 

po Polsce". 



Klasa 3a kształci się w udzielaniu 

pierwszej pomocy, również w czasie 

zdalnego nauczania. Natomiast 3b  

to wspaniali czytelnicy - to właśnie 

uczniowie tej klasy zajęli pierwsze 

trzy miejsca w Szkolnym Konkursie 

Czytelniczym kl. III, dotyczącym 

znajomości lektury "Asiunia".  Klasa 

3c dba o życzliwość i dobrą 

współpracę - żeby wzmocnić dobre 

relacje, stworzyli piękne drzewo 

przyjaźni. 

 

   

 

 

      

     

   W wielu klasach realizowane są innowacje 

     pedagogiczne. Innowacja w klasie 2a to: "Uczeń  

     też może być nauczycielem", klasa 2c wydaje 

    klasową  gazetkę „Gazeta Tropicieli z klasy II c” ,  

    a klasa 2d  realizuje innowację "Pomaganie przez 

    bajanie".   Innowacje klasy 3a to "Wspólna 

    Europa – poznajemy rówieśników z Niemiec"  

    i "Poznajemy ciekawych  ludzi" (nawiązanie 

    kontaktu z autorką  utworów dla dzieci Grażyną  

    Hanaf). 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć. 

 

Również w czasie zdalnego nauczania wszyscy pracują z zaangażowaniem.  Pragniemy 

podziękować Rodzicom naszych uczniów za wspieranie dzieci i współpracę ze szkołą.  

Tylko razem możemy osiągnąć sukces!  

 

Wychowawczynie klas I – III:  Janina Mysiak, Klaudia Pacholik, Monika Łyczek, Iwona Udzielak, 

Anetta Kramarska, Katarzyna Matoryn, Katarzyna Lasak-Granatowska, Teresa Pawlik, Urszula 

Smusz-Sawin, Elżbieta Prabucka 

i wychowawczynie świetlicy: Amelia Kołodziej i Natalia Anioł-Klemczak. 


