XVI EDYCJA DNI KULTURY SZKOŁY
5 GRUDNIA 2017r.
W ramach obchodów Dni Kultury Szkolnej odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski
,,Mój ulubiony wiersz”. Był on dedykowany uczniom klas I – III.
Młodzi recytatorzy prezentowali wybrane przez siebie utwory literackie.
W klasach pierwszych laureatami konkursu zostali:
Liliana Ostrowska kl. I c – I miejsce,
Jan Matusiak kl. I b – II miejsce,
Filip Mordwa kl. I e – III miejsce.
Nagrodzeni uczniowie klas drugich to:
Filip Kubera kl. II c - I miejsce,
Dawid Masiukiewicz kl. II b – II miejsce.
Wśród reprezentantów licznych klas trzecich najlepiej zaprezentowali się:
Maja Rudowska kl. III l – I miejsce,
Dominik Woźniak kl. III e – II miejsce,
Amelia Matusiak kl. III d – III miejsce,
Karina Studzińska kl. III c- III miejsce.
Członkowie Jury, w składzie: Pani Iwona Jędrzejewska i Pani Ewelina Cnotkowska
dodatkowo wyróżnili jeszcze następujących uczniów:
Nikolę Falkowską kl. I f,
Wiktora Zalewskiego kl. III k,
Natalię Twardowską kl. III h.
Całym przedsięwzięciem kierowały: Pani Dorota Wojciechowska, Pani Ewa Rudowska i Pani
Agnieszka Szypszak.

6 GRUDNIA 2017r.
W ramach corocznie świętowanego Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
w naszej szkole zostały przygotowane i zaprezentowane okolicznościowe tablice
informacyjne.

Głosząc hasła, „Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest lepszą
szkołą dla wszystkich” i „Integracja rozpoczyna się w sercu człowieka”, organizatorzy
pragnęli dotrzeć do szerokiego grona społeczności szkolnej, zarówno dzieci, jak i ich
rodziców.

Wcześniej, 1 grudnia 2017 r., klasy integracyjne IV i VI reprezentowały naszą szkołę
na obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w Galerii Wisła. Spotkanie
zainaugurował Prezydent Miasta Płocka – Andrzej Nowakowski, który, wraz ze wszystkimi
uczestnikami, wysłuchał hymnu osób niepełnosprawnych. Następnie poszczególne grupy,
w tym nasi przedstawiciele, uświetnili obchody programem słowno – muzycznym.
W ramach XVI edycji Dni Kultury Szkoły i obchodów szkolnego święta „Wszyscy
Razem” społeczności klas I - VII została wyświetlona prezentacja na temat różnego rodzaju
niepełnosprawności.

Dnia 7 GRUDNIA 2017r.
Uczniowie klas III wzięli udział w zawodach pływackich pt. „Mikołaj na wodzie”
zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na Pływalni „Podolanka”.
Wszyscy trzecioklasiści otrzymali drobne upominki od Mikołaja.

8 GRUDNIA 2017r. obchodziliśmy po raz kolejny Dzień Patrona Szkoły.

Tego dnia uczniowie klas I mieli okazję zobaczyć doskonały występ jaki przygotowali dla
nich trzecioklasiści. Dowiedzieli się, kim był Janusz Korczak i jak wiele dobrego zrobił dla
dzieci.

Po przedstawieniu wszystkie klasy pierwsze mogły wspaniale bawić się podczas konkursów
m.in. wyścigów w workach, slalomu z jajkiem. Na koniec rewelacyjnej zabawy wszystkie
klasy otrzymały dyplom za udział w zmaganiach.

Jak co roku, w związku z obchodami Dnia Patrona Szkoły, odbyła się uroczysta Inauguracja
szkolnego wolontariatu.

Uczniowie zbierali słodycze do świątecznych paczek dla potrzebujących uczniów naszej
szkoły.

14 GRUDNIA 2017r.
odbyła się uroczystość pod hasłem „Spotkanie z Panem Andersenem”. Adresatami przedsięwzięcia
byli uczniowie klas trzecich. Celem imprezy stało się zaprezentowanie postaci Hansa Christiana
Andersena oraz zachęcenie dzieci do lektury jego baśni. Podczas spotkania uczniowie, nie tylko
obejrzeli inscenizację kilku baśni, ale mieli również możliwość wzięcia udziału w konkurencjach
dotyczących znajomości treści tychże baśni.
Zgromadzona publiczność z zainteresowaniem śledziła przebieg zdarzeń na scenie,
chętnie włączała się w przebieg konkursów, a na koniec nagrodziła aktorów gromkimi brawami.
Impreza przygotowana została przez uczniów klas integracyjnych: 7a i 4a. Praca nad
wystawieniem baśni przyniosła im wiele satysfakcji, była formą zaprezentowania umiejętności
aktorskich.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!
Opracowała: Joanna Gałczyńska

