
XV  EDYCJA  DNI  KULTURY SZKOŁY 

    Dnia 5 GRUDNIA 2016r. – w ramach szkolnych obchodów 

MIĘDZYNARODOWEGO  DNIA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
organizowanych pod nazwą "Wszyscy Razem", zostały przeprowadzone zajęcia 

o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. "Niepełnosprawny nie znaczy 

inny". Lekcje poprowadzili nauczyciele wspomagający pracujący w klasach 1- 6 

oraz pedagog szkolny. W projekcie wzięli  udział uczniowie z 17 klas, którym 

została przybliżona idea integracji osób zdrowych  

i niepełnosprawnych. Dzieci zostały uwrażliwione na potrzeby ich 

niepełnosprawnych kolegów, wykazując się przy tym dużą wiedzą oraz trafnymi 

spostrzeżeniami i dojrzałymi wypowiedziami na temat prawidłowych relacji 

społecznych pomiędzy zdrowymi, a  niepełnosprawnymi. "Drzewko 

życzliwości" wykonane podczas zajęć, stało się ilustracją kodeksu właściwej 

postawy wobec niepełnosprawności. 

  6 GRUDNIA 2016r. – odbył  się  MIKOŁAJKOWY RAMBIT 

REKREACYJNO – SPORTOWY dla klas 1 - 3. Celem imprezy była 

integracja dzieci z różnych klas, nabywanie umiejętności rywalizacji w duchu 

fair-play. Nietypowe konkurencje sportowe, jak np: bieg w kaloszach, 

prowadzenie piłki szczotką do zamiatania oraz  konkurs wiedzy o sporcie  

i zdrowiu w ramach programu Trzymaj Formę, w przerwach  umilał szkolny 

zespół taneczny Butterfly. Turniej zakończył się rozdaniem pucharów  

i dyplomów wszystkim  klasom.   

  7 GRUDNIA 2016r. – w ramach XV edycji Tygodnia Kultury Szkolnej,   

odbył się konkurs recytatorski, któremu przyświecało hasło  "Mój ulubiony 

wiersz". W zmaganiach o laur najlepszego recytatora wzięli udział zarówno 

uczniowie klas pierwszych, drugich jak i trzecich. Oto najlepsi z nich.  

LAUREACI- uczniowie klas pierwszych 

I miejsce - Filip Kubera klasa 1C 

II miejsce - Dawid Masiukiewicz klasa 1B 

LAUREACI- uczniowie klas drugich 

I miejsce - Wiktor Zalewski klasa 2K 

II miejsce - Amelia Wnuk klasa 2L 

III miejsce -Gabriela Krajewska klasa 2E 



III miejsce - Wiktor Zemła klasa 2F 

Wyróżnienie - Iza Gradecka klasa 2I 

Wyróżnienie - Hanna Kasztelan klasa 2D 

LAUREACI- uczniowie klas trzecich 

I miejsce - Jędrzej Błaszczyk klasa 3A 

II miejsce - Maria Kujawa klasa 3I 

III miejsce -Olga Kępczyńska klasa 3F 

Wyróżnienie - Nikola Słowikowska klasa 3B 

 

 



 

   W czwartek 8 GRUDNIA 2016r. – pierwszoklasiści zostali zaproszeni na 

przedstawienie z okazji Dnia Patrona Szkoły pt: „Janusz Korczak – Patron 

Dziecięcych Marzeń”. Uczniowie klas drugich zaprezentowali młodszym  

kolegom  ważne wydarzenia z życia, działalności i twórczości patrona naszej 

szkoły. Pierwszaki wysłuchały wyreżyserowanego wywiadu z Korczakiem, co 

było możliwe z pomocą magicznego radia czasu , które pozwoliło przenieść się 

wszystkim w czasie. Król Maciuś przedstawił świat dorosłych oczami dziecka,  

a mała murzynka Klu – Klu uświadomiła dzieciom jak wiele szczęścia i wygód 

mają w otaczającym je świecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niespodzianką dla pierwszaków był udział w  przedwojennych  grach                  

i zabawach korczakowskich. Okazało się , że prosta, wspólna zabawa może być 

wielką konkurentką współczesnych gier komputerowych. 

 

 

 

Jak co roku w związku z Dniem Patrona zebrano podarunki dla potrzebujących. 

Tym razem były to gry planszowe dla świetlic oddziałów pediatrycznych 

płockich szpitali.  

    9 GRUDNIA 2016r. – gościliśmy w naszej szkole wyjątkową osobę – 

Mikołaja -  przybyłego do naszego miasta z Rovaniemi  w  Finlandii.  



   W imieniu społeczności szkolnej Mikołaja powitał Dyrektor Janusz Banasiak 

oraz uczniowie: Alicja Staniewska i Miłosz Morze. Gość obejrzał konkursowe 

choinki i wykonał sobie pamiątkowe zdjęcie ze zwycięzcami konkursu. 

Bardzo podobały Mu się rysunki, przedstawiające postać św. Mikołaja 

wykonane przez  uczniów najmłodszych klas. Praca wykonana przez Michała 

Matusiaka pojechała do Finlandii jako pamiątkowy dar ze wspólnego spotkania. 

Dla Mikołaja zaśpiewał chór i zatańczył zespół taneczny. Było wesoło, głośno   

i bardzo entuzjastycznie. 

              

 

 

 



 

 
 

 

 

 W ramach  DNI  KULTURY SZKOŁY w szkolnej bibliotece została otwarta 

wystawa „70 – lecie Pippi” zorganizowana przy współpracy  

z Wydawnictwem Nasza Księgarnia. Wystawę zwiedzają, jak i słuchają 

fragmentów  książki  uczniowie wszystkich klas wraz z wychowawcami. 

 
Opracowała: Alicja Wojda 

 


