ECHO PIĄTKI - KWIECIEŃ
Rodzice / Uczniowie:
15-17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00
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Wiosenna przerwa świąteczna:
18 - 23 kwietnia 2019

Pozostałe dni wolne w kwietniu i maju:
29 kwietnia (poniedziałek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć
30 kwietnia (wtorek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć
1 maja (środa) Święto Pracy
2 maja (czwartek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć
3 maja (piątek) Święto Konstytucji 3 maja
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2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Świadomości
Autyzmu. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i
wrażliwości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na
problemy, z jakimi borykają się osoby z autyzmem i ich najbliżsi. Tego
dnia nasza szkoła również włącza się do akcji "Zaświeć się na
niebiesko". I Ty również możesz wykazać solidarność z osobami
autystycznymi dodając w tym dniu niebieski element do swojego stroju.

2 kwietnia – Konkurs Wiedzy Olimpijskiej
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„Letnie Igrzyska Olimpijskie w okresie międzywojennym- od Paryża
do Berlina” dla klas VI - VIII

SZKOLNY KONKURS WIEDZY ZINTEGROWANEJ
„MĄDRA GŁÓWKA” dla klas II i III
Wychowawcy zgłaszają uczniów
w terminie do 5 kwietnia do p. Ewy Pierścieniak
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Konkurs języka angielskiego BIG CHALLENGE dla klas 4-8
odbędzie się 3 kwietnia na 1 i 2 godzinie lekcyjnej w salach 23 i 24
Lista z przydziałem sal jest wywieszona przy pokoju nauczycielskim i w sali 26
Szczegóły konkursu na stronie: WWW.thebigchallenge.com/pl
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

„Dzieła Aleksandra Fredry
w malarstwie i rysunku”
UCZESTNICY: klasy I - VIII
TECHNIKA: malarstwo - /pastele olejne, farby plakatowe, akrylowe,
akwarelowe/ rysunek - /ołówek, kredka, tusz, węgiel rysunkowy /
FORMAT : A 3 /duży blok/

TERMIN : do 26 kwietnia 2019 r.
/prace oddajemy do p. Zielińskiej lub do p. Luty , sala 8 i 6/
Z tyłu pracy należy napisać : imię, nazwisko, klasę i wiek
Do pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia wypełniona drukowanymi
literami.
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Kwiecień

Kwiecień

Kwiecień

1 kwietnia
Prima Aprilis

3 kwietnia
Dzień Tęczy

4 kwietnia
Dzień Marchewki

6 kwietnia
Światowy
Dzień
Sportu

12 kwietniaDzień
Czekolady

13 kwietnia
Dzień Scrabble

25 kwietnia
Międzynarodowy
Dzień Sekretarki

27 kwietnia
Światowy Dzień Grafika

29 kwietniaMiędzynarodowy
Dzień Tańca
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