
Witamy w Nowym Roku Szkolnym 2020/2021 

           

Po długich tegorocznych wakacjach przyszła pora na rozpoczęcie nowego roku 

szkolnego 2020/2021. Dnia 1 września 2020r., pełni nadziei i optymizmu 

rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na sali gimnastycznej dyrektor szkoły 

Małgorzata Sejka oficjalnie powitała najmłodszych uczniów życząc im  sukcesów 

w nauce. Starsi uczniowie spotkali się z wychowawcami w klasach zachowując 

zasady bezpieczeństwa w obecnej sytuacji.  

Po uroczystej inauguracji odbyło się 

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej.  

W związku z zaistniała sytuacją w całym 

kraju i niepewnością co dalej będzie  

z nauką podjęto decyzję, aby ten 

uroczysty dzień dzieci przeżyły właśnie 

pierwszego dnia. W sali gimnastycznej, 

najmłodsi uczniowie uroczyście 

ślubowali dbać o dobre imię szkoły, być 

dobrym kolegą, a swoim zachowaniem  

i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Uczniowie otrzymali 

pamiątkowe dyplomy i wesołe sowy z niespodzianką. Każdy uczeń został również 

obdarowany uczniowskim biretem.  

 

 



Kalendarz roku szkolnego 

Rozpoczęcie roku szkolnego -  1 września 2020        

Przerwa świąteczna 23.12.2020-03.01.2021  

Ferie zimowe 01.02.2021-14.02.2021 

Przerwa świąteczna 01.04.2021-06.04.2021 

Zakończenie roku szkolnego -  25 czerwca 2021 

DNI USTAWOWO WOLNE OD ZAJĘĆ: 

14 października 2020 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

11 listopada 2020 

6 stycznia 2021 

3 maja 2021 

3 czerwca 2021 - Boże Ciało 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: 

12-13 listopada 2020 

4-5 stycznia 2021 

25-27 maja 2021 - sprawdzian kl. VIII 

12 czerwca 2021 

ZEBRANIA Z RODZICAMI OD GODZ. 16.00: 

16.09.2020  

28.01.2021  

02.06.2021  

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI 

Po wcześniejszym umówieniu z nauczycielami. 



Narodowe czytanie w naszej szkole 

 

Dnia 4 września uczniowie klasy 7 włączyli się  w ogólnopolską akcję „Narodowe 

Czytanie 2020”. Z inicjatywy p. Aleksandry Laseckiej, podczas lekcji  

j. polskiego, uczniowie odczytali wspólnie utwór 

Juliusza Słowackiego „Balladyna”.  

Na początku wszyscy zapoznali się z przesłaniem , 

które z tej okazji skierował do wszystkich Polaków 

Prezydent Andrzej Duda. W ten sposób zachęcił 

dzieci do udziału w akcji. Następnie każdy 

koncentrując się na właściwym przekazie czytał 

fragmenty utworu. Uczniowie mieli możliwość 

zapoznać się z treścią dzieła, które jest doskonałym 

przekaźnikiem uniwersalnych wartości w życiu 

młodego człowieka. 

Dzień wcześniej podczas zajęć 

odbyły się warsztaty 

przybliżające treść utworu. 

Dzieci miały za zadanie 

odczytać symbolikę zawartą  

w utworze. Podczas lekcji 

powstały obrazy inspirowane 

wydarzeniami z lektury. Uczniowie z ciekawością i ogromnym zaangażowaniem 

sięgnęli po książkę, która jest obowiązkową pozycją  w spisie lektur szkolnych.  

Udział w akcji „Narodowe Czytanie” przybliżył młodzieży ideę 9 już edycji akcji 

społecznej propagującej znajomość literatury narodowej. Niewątpliwie 

rozbudziła w uczniach 

ciekawość i chęć na kolejne 

odsłony wspólnego czytania. 

 

 

 

 

 



Międzynarodowy Dzień Kropki 

 

15 września po raz kolejny 

obchodziliśmy Międzynarodowy 

Dzień Kropki.  

W tym roku świętowali i ci młodsi, i ci 

starsi. Na uczniów czekało wiele 

atrakcji zorganizowanych przez 

nauczycieli naszej szkoły. Nasze 

przedszkolaki ozdabiały kolorowymi 

kropkami wejście do budynku, 

malując kolorową kredą na chodniku. 

Uczniowie klas I-III rozwiązywali 

przygotowane zadania tematyczne i świętowali Dzień Kropki w klasach, gdzie 

tworzyli niesamowite prace pod kierunkiem swoich wychowawców. Starsi 

uczniowie świętowali na lekcjach plastyki i języka polskiego tworząc skojarzenia 

związane z kropką. Podczas kreatywnych 

działań uczniowie wykonali prace 

plastyczne, które w tym dniu zdobiły 

korytarze naszej szkoły. Chętni uczniowie 

uczestniczyli również w przygotowanych 

konkursach tematycznych. Wśród 

uczniów, którzy przygotowali  

i zaprezentowali strój w kropki zostali 

wyłonieni zwycięzcy. Dyplom i nagrodę 

za udział w konkursie„ Z kropką mi do 

twarzy” na najciekawszy strój otrzymali: Hubert Detmer  z  kl. I,  Amelia 

Kucharska z kl. II oraz  Adrian Tamski z kl.  III. Uczniowie klas starszych wcielili 

się w rolę detektywa i poszukiwali kropek, w których zaszyfrowane było hasło 

dnia „ Uwierz w siebie, każdy ma talent”. 

Uczennice klasy VI- Urszula Sawińska  

i Maja Zablińska- jako pierwsze 

rozszyfrowały hasło i zdobyły nagrody 

oraz  Certyfikat udziału w Dniu Kropki  

w roku szkolnym 2020.  

Dzień Kropki był dla wszystkich dniem 

odkrywania i poszukiwania w sobie 

kreatywności. Niewątpliwie był to dzień 

pełen pozytywnych wrażeń. 

 



Spotkanie z Policjantem 

 

Policjant Miłosz Sobczak z Posterunku 

Policji w Ryjewie odwiedził 17.09.2020 r. 

nasze oddziały przedszkolne. 

W trakcie spotkania dzieci miały 

możliwość aktywnie uczestniczyć  

w rozmowie na temat pracy Policji  

i bezpieczeństwie utrwalając wiedzę  

o zasadach ruchu drogowego. Dodatkowo 

bliżej zapoznały się z wyposażeniem 

munduru policyjnego. Na zakończenie 

zaśpiewały piosenkę i wręczyły 

pamiątkową laurkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień Przedszkolaka 

 

Dnia 21.09.2020 grupy z oddziału przedszkolnego obchodziły „Dzień 

Przedszkolaka”. W grupie „3-4”-latków dzieci wykazały się swoimi 

umiejętnościami, świetnie poradziły sobie z pokonaniem toru przeszkód. 

Uroczysty dzień zakończony został Pasowaniem na Przedszkolaka. Natomiast  

w grupie „0” 6-5-latki musiały spełnić szereg wymogów, m.in.: dbanie o porządek 

w sali, rzetelna praca na zajęciach, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa swojego 

i rówieśników, koleżeńska pomoc. Nie było to łatwe zadanie, a jednak wszyscy 

spisali się na medal i zostali „Super Przedszkolakami”. 

 

 

 

 

 



Akcja Sprzątanie świata 

 

W dniach 18 - 22.09.2020 r. (jak od wielu, wielu już lat w naszej szkole) odbyło 

się sprzątanie Ziemi w ramach akcji "Sprzątanie Świata - Polska". Zaopatrzeni  

w rękawiczki, reklamówki i foliowe worki uczniowie wraz z opiekunami ruszyli 

w okolice Straszewa zbierać śmieci. 

Dzieci oddziału przedszkolnego  

i młodszych klas sprzątały teren 

wokół szkoły, zaś klasy V-VIII 

ruszyły w kierunku Wiszar, 

"Ośrodka Zdrowia" i Trzciana. 

Mimo, iż mieszkańcy regularnie 

segregują odpady,  w terenie było co 

zbierać. Mamy nadzieję, że dzięki 

nam nasze otoczenie na dłużej 

pozostanie czyste i niezaśmiecone. 
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