ECHO PIĄTKI - STYCZEŃ
RODZICE:
ZAPRASZAMY RODZICÓW NA ZEBRANIA - PODSUMOWANIE
I SEMESTRU:

17 stycznia 2019r. (czwartek) – klasy IV-VIII

Styczeń 2019r.

FERIE ZIMOWE 2019 28 stycznia – 10 lutego

1

15 stycznia - rocznica urodzin Patrona szkoły –

J. Kusocińskiego,
Z tej okazji organizujemy wystawę.
Każda klasa wykona w tym celu swój fragment pracy.
Klasa otrzyma jeden arkusz papieru. Zadaniem uczniów będzie wspólne wypełnienie
go dowolnymi treściami dotyczącymi Janusza Kusocińskiego.
Mogą to być:
• portrety / karykatury
• wiersze / opowiadania o Kusym
• listy do Janusza
• infografiki z najważniejszymi datami, wydarzeniami, osiągnięciami lub innymi informacjami

Klasowy arkusz można wypełnić dowolną ilością informacji.
Termin oddania prac: 14 stycznia 2019 r. (poniedziałek).
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• plakaty o Kusym, drzewo genealogiczne, itp.
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KONKURS PLASTYCZNY

"By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą''
ORGANIZATOR Biblioteka szkolna
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły:
KATEGORIA I – KL. I-III
KATEGORIA II – KL. IV-VI
Zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki.
Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.)
Mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki. Kształt pracy dowolny.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, klasę.
CZAS TRWANIA KONKURSU:
Prace należy dostarczyć do dnia 14.01.2019 r. do biblioteki.
Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością.
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Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę.
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Wolontariusze to chętni uczniowie z klas 6-8.
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17 stycznia 2019r.- 27 Finał WOŚP

4

Termin: 25.01.2019 r. Godzina: 16:30 – 18:30

Zabieramy: drobne przekąski, woda, kocyk, podusia
i dobry humor
Zgłoszenia u nauczycieli – wychowawców świetlicy
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Miejsce: świetlica „na piętrze”

5

Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim
Akcję organizuje Samorząd Uczniowski.

–

Zbieramy karmę, koce i zabawki dla zwierzaków z miejscowego schroniska.

Doświadczenia konkursowe pojawią się na stronie konkursu
www.swietlik.edu.pl
15 stycznia 2019 r.
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Przypominamy
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Konkurs plastyczno – literacki: „Moja książka”
Udział w konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III oraz IV – VIII
2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie
3. Złożone prace muszą stanowić oryginalną twórczość ucznia biorącego udział w konkursie
4. Praca może mieć od jednego do trzech autorów
Forma prac konkursowych





Do 15 lutego 2019 roku – termin składania prac konkursowych
Do 25 lutego 2019 roku – ocena prac przez Komisję Konkursową
Prace prosimy składać do pani Karoliny Tyszkiewicz – do sali nr 1 lub świetlicy dla klas 0 –
I (sala na I piętrze). Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
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1. Uczestnicy konkursu tworzą autorską książkę o dowolnej tematyce
2. Format: A5/A4, liczba stron – od 3 stron z okładką, na której należy
umieścić imię i nazwisko autora, tytuł książki, klasę
3. Dopuszczalne jest przepisywanie tekstu na komputerze
4. Książka powinna być oprawiona własnoręcznie
Terminy
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03.01.2019r.
Dzień Bitej Śmietany

06.01.2019r.
Trzech Króli

16.01.2019r.
Dzień Pikantnych Potraw

18.01.2019r.
Dzień Kubusia Puchatka

19.01.2019r.
Dzień Popcornu

21.01.2019r.
Dzień Babci

22.01.2019r.
Dzień Dziadka

25.01.2019r.
Dzień Sekretarki i Asystentki

31.01.2019r.
Dzień Łamigłówki
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Wyrwane z kalendarza

8

