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         ECHO PIĄTKI   
 

 

 

 

Rodzice / Uczniowie    
11 października 2018r. (czwartek) o godz. 14. 00                                              
„ Jestem pierwszakiem”-  Uroczystość pasowania ucznia  

W dniu ślubowania uczniowie klas I nie mają zajęć dydaktycznych. 
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AKADEMIA DLA RODZICÓW 
 
 
Konsultacje, rozmowy indywidualne w godzinach 17.00-19.00                
 
 klasy I – III: 24 października 
 klasy IV – VIII: 25 października 
 Ślubowanie klas I – 11 października 
 

 
Spotkania dla rodziców: 

1. 17 października (środa), godzina 17.00 spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów klas 0-I                        
o tematyce ,, Źle mówię , źle piszę '' 

2. 24 października (środa) spotkanie ze specjalistą dla Rodziców klas II  (podsumowujące warsztaty z 
uczniami klas II) pn. „Porozmawiajmy o emocjach”, godzina 16.15 (stołówka) 

3. 25 października (czwartek) spotkanie ze specjalistą dla Rodziców klas IV (podsumowujące warsztaty z 
uczniami klas IV) pn. Internet – dobro, czy zło?”, godzina 16.15 (stołówka) 
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Szkolne Koło Caritas rozpoczyna akcję - "Torba pełna miłości" 
 
Akcja polega na zbiórce artykułów chemicznych, toaletowych, środków 
czystości.  
Specjalne torby otrzyma każda klasa. Osoby, które chcą się włączyć w tę akcję 
indywidualnie mogą pobrać specjalną torbę od p. Krajczyńskiej       
 a następnie dostarczyć ją do szkoły.  
Akcja będzie trwała cały miesiąc, następnie przekazujemy torby do Caritas na 
potrzeby placówek, np. "Mobilnej Łaźni", Domu Samotnej Matki,  oraz osób 
objętych pomocą materialną przez Caritas naszej diecezji.   
 
Torby do klas rozdadzą wolontariusze. 
 
Zachęcamy do wzięcia udziału! 
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8 października (poniedziałek) 2018r.: 
 akcja „Poczytaj mi, kolego” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 października (wtorek) 2018 -  MŁODZICYFROWI.PL.  - Ogólnopolski 
projekt badawczy 
 
 
 

16 października (wtorek)  - „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”  
kampania społeczna skierowana do uczniów klas 4-6.  
 
 

Podczas spotkania  funkcjonariusze policji, przedstawią  film:  „tak chcę być bezpieczny…”,  
oraz  omówią rodzaje zagrożeń, na jakie jest narażona młodzież w codziennym życiu i jak się 
przed nimi chronić.  
 Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem ratowników 
medycznych lub strażaków. Będą mięli również okazję zaprezentować swoje umiejętności 
jazdy na rowerze, pokonując przygotowany tor rowerowy. 

http://mrbrd.mazovia.pl/edukacja/filmy-instruktazowe/
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14 października 2018 roku XVIII Dzień Papieski  
pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa 

W naszej Szkole Dzień Papieski  obchodzić będziemy      
16 października 
Z tej okazji odbędzie się apel, upamiętniający życie 
Świętego Papieża Polaka - Jana Pawła II. 
 

KONKURS PLASTYCZNY  
DLA KLAS ,,0”-VIII 

pt.: „JAN PAWEŁ II MOIMI OCZAMI” 
 

 

Wykonaj pracę plastyczną pt.: 
 ,,Jan Paweł II moimi oczami” na szkolny 
konkurs z okazji Dnia Papieskiego 
 
 
*format: A4, A3 lub większy 
*metoda: dowolna (kredki, farby, plastelina, papier kolorowy itp.) 
*praca podpisana: imieniem, nazwiskiem oraz klasą  
*termin:  do 11 października (czwartek)  
*prace przyjmuje: p. Ewelina Ligęza (nauczyciel religii)  
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*miejsce dostarczenia: świetlica szkolna na parterze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 października i 18 października (środa, czwartek) gościem naszej szkoły będzie 
Mobilne Planetarium. Odbędą się warsztaty: "Lecimy w kosmos" oraz "Teleskop bez  
tajemnic" i  pokaz w planetarium "Wyprawa na Ziemię" wszystko dla klas 2 i 3.  
 
 
Organizatorzy: p. J. Prusik oraz  Stowarzyszenie Przyjaciół Piątki. 
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12 października (piątek) 2018r. odbędzie się uroczysty apel z okazji  
Dnia Edukacji Narodowej, przygotowany przez uczniów, 
uczęszczających na świetlicę szkolną, pod okiem wychowawców 
świetlicy.  
Przedstawienie pt. ,,Mądrze mówić - mądrze czynić" odbędzie się w 
dwóch turach.  

25 października (czwartek)o godz. 9:00 odbędzie się konkurs przedmiotowy    
z matematyki organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty - etap 
szkolny. 
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26 października 2018 r. w godzinach od 10:45 do 12.20 uczniowie klas I- III naszej 
szkoły wezmą udział w uroczystym happeningu pt. „Ku czci Niepodległej”.  

Jest to swoiste wyrażenie patriotycznego przywiązania do kraju. Chcemy w ten sposób 
uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie ubrani w biało-
czerwone barwy, z szalikami, flagami i innymi symbolami narodowymi, śpiewając 
patriotyczne pieśni przemaszerują w uroczystej paradzie ulicami Nowego Dworu 
Mazowieckiego. Punktem docelowym będzie Park Miejski, gdzie przy pomniku Józefa 
Wybickiego wszyscy w podniosłym nastroju zaśpiewamy hymn Polski oraz przypomnimy 
kilka istotnych faktów o tym jak nasz kraj odzyskał Niepodległość. Zapraszamy do 
wspólnego przeżywania tych pięknych chwil razem z naszymi wspaniałymi uczniami. 
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Zapraszamy chętnych uczniów klas 0 – III do udziału w konkursie  
recytatorskim „Zoo Jana Brzechwy”. Dzieci uczą się na pamięć jednego 
utworu Jana Brzechwy i zgłaszają się do świetlicy na piętrze.  

26 października 2018 r., godz. 9.30 - Prezentacja wybranych wierszy.  

Przebranie, rekwizyty uatrakcyjnią występ,  nie są jednak 
obowiązkowym elementem.  

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe,                           
a na wszystkich uczestników dyplomy i drobne  

upominki  
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KONKURSY PLASTYCZNE 
KONKURS PLASTYCZNY pt.: "JESIENNY SPACER DLA UCZNIÓW" 

Zapraszamy wszystkie dzieci UCZĘSZCZAJĄCE NA ŚWIETLICĘ do 
udziału w konkursie plastycznym o tematyce jesiennej.  
Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno świata przyrody, 
 a przede wszystkim urokliwej pory roku, jaką jest jesień. 
 
Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów klas I – III 
uczęszczających do świetlicy.  
 
Warunki konkursu 
  Praca plastyczna ma być wykonana w formacie A – 3, wykonana 
techniką dowolną 
  Do pracy należy dołączyć karteczkę z imieniem i nazwiskiem  
( nie podpisujemy imienia i nazwiska na pracy). 
  Rozstrzygnięcia konkursu dokonają dzieci uczęszczające do 
świetlicy poprzez głosowanie. 
  Prace należy dostarczyć na świetlicę górną. 
Terminy 
Termin składania prac: do dnia 05.10.2018 r. 
Głosowanie :  dnia 11.10.2018 r.  
Ogłoszenie wyników: dnia 15.10.2018 r. 



11 | S t r o n a  
 

 
 

KONKURS PLASTYCZNY „TĘCZA” 

„Piękno otaczającego nas świata” 
• Zgłoszenie do konkursu do 20 października 2018 r. do p. Zielińskiej lub p. Luty 

• Koszt udziału w konkursie 9 zł                                                                                         
/pieniądze należy wpłacić do p. I. Zielińskiej lub p. Luty do 20 X 2018/ 

UCZESTNICY: kl. I – VIII 

Format: A 3 - /duży blok/ 

TECHNIKA: rysunek, praca malarska, wycinanka, wydzieranka, kolaż                                                                                                                                            

TERMIN dostarczenia prac:     7 XII 2018                                                                                                                       
Prace dostarczamy do sali nr 8 , do p. ZIELIŃSKIEJ lub p. Luty 
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Październik 2018       
 
    

    

1 października  
Międzynarodowy 
Dzień Muzyki 
    
  

5 października 
Światowy Dzień 
Uśmiechu 

7 października 
Dzień Polskiej  
Harcerki 

 

    

10 października 
Dzień  
Drzewa   

13 października 
Dzień  
Ratownictwa  
Medycznego 

14 października 
Dzień Komisji                  

       Edukacji 
       Narodowej 
 
 

   

25  
października  
Światowy  
Dzień  
Makaronu 
 
 

30 października  
Dzień Spódnicy  
 

       31 października 
        Dzień Oszczędzania 
      
 
 




