6 listopada 2020
Dzień ten upłynął w naszej świetlicy
jako święto bajkowych postaci. Świetlicowa
sala
wypełniła
się
księżniczkami,
czarodziejami i zwierzątkami. Do dzieci
dołączyła Vaiana, w którą wcieliła się Pani
Marta Chrząstek.

6 listopada 2020
Klasa IIb pokazała, jaką dobrą zabawą może być wspólne przygotowanie
śniadania, bardzo ważnego posiłku w ciągu dnia. Śniadanie daje moc!!!

6 listopada 2020
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano szkolny konkurs
poetycki pt. „Moja Polska”.
Poniżej – nagrodzone wiersze.
MOJA OJCZYZNA
Góry wysokie
Morze głębokie
Łąki kwieciste
Jeziora mgliste
To moja Ojczyzna kochana
Zielenią usłana
Przecięta wstęgą rzek
I lasów koronami drzew
Amelia Zagórska, IIIa

Polskie pory roku
Polska jest piękna, Polska jest cudna.
Gdy jesień do niej przychodzi,
Brązowe i złote są wtedy liście,
To wszystkie dzieci wiedzą oczywiście.
Gdy przychodzi zima, białe są góry i łąki,
A gdzieś schowane śpią małe biedronki.
Gdy wiosny nadchodzi pora,
Zielenią się lasy, a żabki wychodzą z jeziora,
A małe szare zajączki, kicają dookoła łączki.
Lato to upalny czas,
który z radością wita każdy z nas.
Piękno jest w każdej porze roku,
Bo Ojczyzna daje nas spokój.
Anna Latosińska, Ib

MOJA POLSKA
Polska – mój kraj, moja Ojczyzna,
Bardzo ją kocham i jest mi bliska.
Tu jest mój dom - moja rodzina,
To w niej rośnie Polaków siła!
Choć jestem mały, to dobrze wiem,
Że bronić Polski chcę.
Kochać ją zawsze prawdziwie i szczerze
- bo w Polskę wierzę!
Dawid Pruchnicki, Ib

Nasz Dom
Polska moja Ojczyzna
Mój dom, moja ojcowizna.
Moja ostoja bezpieczna
Do której wracam od dziecka.
O nią mój dziad walczył dzielnie
I do wroga strzelał celnie.
Ojczyzna moja wolna została
A miłość do niej w moje serce powrastała.
Kocham Polskę moją wywalczoną
Z orłem i flagą biało-czerwoną.
Patrycja Zagórska, VIb

11 listopada 2020
Koleżanki i koledzy z IIIa,
jeszcze przed
wprowadzeniem zdalnego nauczania, przygotowali wspaniałą
prezentację z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

16 listopada 2020
Wirtualny
pokaz
mody
patriotycznej,
zorganizowany przez wychowawców świetlicy, był
kolejnym punktem obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w naszej szkole. Na zdjęciach: Wiktoria
Chrobak, Kacper Bawelski, Konrad Bawelski.

21 listopada - Dzień Życzliwości
Z okazji Dnia Życzliwości uczniowie przesyłali sobie życzenia i serdeczności, a
niektórzy wykonali plakaty i ułożyli rymowanki.
Bądź wesoły grzeczny miły
kochaj życie z całej siły
Bądź uprzejmy i radosny
jak Promyk Słońca w pierwszy dzień wiosny
kiedy buzia Ci się śmieje
Świat jest lepszy coś się dzieje
jeśli nawet jesteś mały
Głowa do góry świat twój jest cały
Kto jest miły dobrze mówi
tego dobroć już nie zgubi
Proszę przepraszam dziękuję
używaj ich często to nic nie kosztuje
Jeśli dla kogoś jesteś życzliwy
to ten ktoś jest bardzo szczęśliwy
gdy życzliwy bardzo będziesz
to przyjaciół wnet zdobędziesz
gdy życzliwość w sercu gości
to dzień pełen jest radości
Konrad Bawelski, Ib
Dzień Życzliwości to fajna sprawa,
Pomaganie rodzicom to dobra zabawa.
Anna Latosińska, Ib
Bądź wesoły oraz miły
Będą dzieci cię lubiły.
Kacper Bawelski, IIb
rys. Maja Sikora, VIb

Aby miłym i życzliwym być trzeba dobrze z innymi ludźmi żyć.
Szymon Latosiński, III b
Jeśli kogoś pozdrawiasz,

Pozdrowienia sobie przesyłamy,
Ale się nie uściskamy !
Anna Latosińska, Ib

To wielką radość mu sprawiasz.
Anna Kijowska, IIa

Uśmiechnij się do innych
Zróbmy epidemię radości.
Anna Kijowska, IIa
Trzy magiczne słowa:

Pozdrowienia z domu do domu ślemy,

PROSZĘ,DZIĘKUJĘ,PRZEPRASZAM.

bo inaczej nie możemy

Jeśli będziesz je miał na oku,

Szymon Latosiński, III b
.
Życzliwość to bardzo ważna cecha,
ten kto ją posiada, nigdy nie dozna pecha.
Emilia Chmiel, VIII

to będziesz człowiekiem roku.
Liwia Mazur, III b
Dobrym słowem można wiele zrobić.
Anna Kijowska, IIa

Listopad 2020
W listopadzie w naszej szkole odbyła się akcja
charytatywna dla dzieci z Podkarpackiego Hospicjum.
Chętni mogli przynosić rzeczy do ochrony osobistej,
zabawki, kosmetyki i żywność. Akcja „Mikołajkowa
zbiórka dla Podkarpackiego Hospicjum”

25 listopada 2020
Nauka zdalna w szkołach przedłużona została do 3 stycznia 2021 r.
Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza
pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia
sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe.

Rozwiązania te przewiduje podpisane 24 listopada przez ministra edukacji
nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja_rozporządzenia_30b.docx 0.04MBrozporządzenie Ministra Edukacji i
Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja_rozporządzenia_30b_-_uzasadnienie.docx 0.02MB

25 listopada 2020
Dzień Pluszowego Misia – ukochanej zabawki wielu dzieci – był świętowany
przez młodszych i starszych uczniów. Najmłodsi rysowali misie, robili zdjęcia ze swoimi
pluszakami. Starsi mogli wziąć udział w quizie w aplikacji Kahoot! pt. „Niedźwiedzie i
misie w naturze i literaturze.”

Maja IIb

Konrad Bawelski, Ib

Paweł Górka, Ib

Michał IIb

Kacper Żelazko, IIb

Kacper Bawelski, IIb

Ania Latosińska, Ib

Sebastian Magiera, Ib

Milena IIb

Zuzia Nosek, Ib

Karolina Klimowicz, klasa 3b

Ania Latosińska, Ib

Julia Dąbek, Ib

Jakub Pasiecznik, Ib

Julia Rębisz klasa 2a

Lena Sierżęga, IIa

Anna Kijowska, IIa

Jaś Szostek, Ib

Patryk Ciupak, Ib

Julia Urban, IIa

Nataniel Malicki, Ib

Adam Myśliwiec, IIa

Szymon Kozak, IIa

HaniaChmiel, IIa

Adrian Myśliwiec, IIa

Julia Tadla, IIa

Aleksander Miąsik, IIa

Igor Otulak, IIa

Ola Płonka IIa

Julia Rębisz, IIa

27 listopada 2020
Na konkurs fotograficzny „Jesień w obiektywie”, napłynęły 34 zdjęcia. Nagrody
główne zdobyli: Juliusz Kajzar (Ia), Karol Orzech (Ib) i Anna Latosińska (Ib),
natomiast wyróżnienia powędrowały do Dawida Pruchnickiego (Ib), Alicji
Motowidełko (IIb), Nadii Lekowskiej (Ib) oraz Konrada Konefała (Ia).

13 października - 2 grudnia 2020
Głośne czytanie uczniom klas I-III książki Marcina Przewoźniaka pt. "Gang Fajniaków i
miasto marzeń. Bycie EKO jest fajne!" zainaugurowało przystąpienie klas I-III do programu i
konkursu edukacyjnego "Szkolne Przygody Fajniaków". Wychowawcy przygotowali zajęcia, którym
patronowały cztery żywioły: ogień, woda, ziemia i powietrze.

4-7 grudnia 2020
W tym roku – z powodu pandemii – nie mogliśmy zorganizować tradycyjnych
mikołajek, ale kreatywni nauczyciele i uczniowie i z tym sobie poradzili. Na teamsach
zaroiło się od Mikołajów i ich pomocników.

Klasa IIIa
z panią
Karoliną
Bulandą

Klasa Ib z panią Renatą Soboń

14 grudnia 2020
„Choinka jak ze snu” – tak brzmiał temat XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego,
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Krasnem. W konkursie wzięło udział
kilkoro uczniów z naszej szkoły. Autorom tych pięknych prac plastycznych, wprowadzających nas w
świąteczny nastrój, dziękujemy za udział i gratulujemy talentu.

Małgorzata Miąsik, IV a

Natalia Zagórska, VI a

Bartosz Pytlak, VI a

Nikodem Zagórski, VII

16 listopada – 22 grudnia 2020
Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało akcję
pt. „Napisz kartkę, podaruj uśmiech”. Uczniowie
wykonali ponad 80 świątecznych kartek dla dzieci z
hospicjum. Kartki zostały ozdobione zgodnie z
zainteresowaniami konkretnego dziecka. Włączyliśmy
się do tej akcji, żeby każde dziecko poczuło się
wyjątkowe i dostało swoją
spersonalizowaną kartkę.

22 grudnia 2020
Ukazał się192. numer szkolnego miesięcznika „To i Owo”, liczący aż 32 strony.
Za pośrednictwem platformy Office 365 dotarł do wszystkich uczniów.
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rys.Tatiana Rzeszut,VIII

