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Witajcie
w nowym roku szkolnym 2019/ 2020!

Życzymy Wam samych sukcesów!



 

Rozpoczęcie roku 
szkolnego 

2 września 2019 roku o godzinie 9:00 przywitaliśmy 
nowy rok szkolny. 

Obchody Dnia Kropki



15  września  przypadał  Międzynarodowy  Dzień  Kropki.  Z  tej  okazji  
w  naszej  szkole  odbyły  się  różne  atrakcje  związane  z  tym  dniem,  np.  
na języku polskim w klasach 6 a,  6 b,  6 c,  i  6  d uczniowie przypomnieli  sobie 
historię Vashti, która wzrusza i daje nadzieję. Porozmawiali o kreatywności, wierze 
we własne możliwości i o tym, że każdy z nas ma talent. Motywem przewodnim 
zajęć  była  oczywiście  KROPKA.  Dzieci  chętnie  brały  udział  w  kreatywnych 
zabawach:

 
- rozwiąż dyktando graficzne,

– znajdź drugą część przysłowia u swojego kolegi/koleżanki,

– zakoduj  swoje  przysłowie,  korzystając  
z układu współrzędnych (trochę matematyki 

na języku polskim nie zaszkodzi,

– wylosuj  swój  kolor  kropki,  napisz  w  niej  
to, co jest dla ciebie ważne i wykorzystaj ją 
w  swoim  rysunku.  Wszyscy  pięknie  
ze sobą współpracowali  podczas zabawy  
z KROPKĄ.

Uczniowie klas  II  i  III,  na informatyce,  mogli 
wykazać  się  talentem plastycznym.  W edytorze 

grafiki tworzyli prace plastyczne z KROPKĄ w roli głównej. W klasach starszych do 
akcji włączyły się chętne osoby.



1 października odbył się Międzynarodowy Dzień Muzyki z tej okazji 
uczniowie – chórzyści wraz z Panią Magdaleną Świąder udali  się w 
niedzielę  6  października  do  Centrum  Kultury  Browar  B.  Głównym 
celem tego święta jest przedstawienie muzyki w taki sposób, by była 
kojarzona jako dobro ludzkości  oraz  promocja muzyków jako tych, 
którzy tworzą piękno muzyki. Podczas niedzielnego koncertu można 
było  usłyszeć  uczniów  oraz  nauczycieli  włocławskiej  Szkoły 
Muzycznej im. Czesława Niemena.



W   ramach  Europejskiego  Tygodnia  Świadomości 
Dysleksji  8  października  zostały  przeprowadzone  zabawy 

logopedyczne  w  oddziale  przedszkolnym 
przez  Bogumiłę  Gulin,  Justynę  
Zaborowską, Edytę Hutyn Wawrzonkoską. 
Podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia 
usprawniające  pracę  narządów  mowy, 
oddechowe  i  ćwiczenia  ortofoniczne  oraz 
doskonalące sprawność manualną. Dzieci 
były  bardzo  aktywne  i  zaangażowane. 
Zajęciom towarzyszyła miła atmosfera. 





Zapraszamy  wszystkich  uczniów  do  przystąpienia  
do SKO  pod patronatem PKO Bank Polski.

PKO prowadząc SKO nieprzerwanie od ponad 80 lat uczy 
dzieci i młodzież oszczędzania oraz przedsiębiorczości. Serwis 
internetowy  SKO  jest  nowoczesną  platformą  zapewniającą 
maksymalny  poziom bezpieczeństwa –  jest  częścią  serwisu 
iPKO.

•  dostęp  jest  zabezpieczony  indywidualnym  loginem  
i  hasłem
•  adres  sko.pkobp.plto  zaufana  witryna,  której  adres 
zaczyna się od https://, połączenie jest szyfrowane, czyli 
bezpieczne.

Dziecko  otrzymuje  pasywny 
dostęp  do  swoich  środków,  
tj. oszczędza i planuje wydatki, ale nie 
ma  możliwości  dokonywania 
przelewów,  zakupów  w  Internecie  czy 
doładowań  telefonu.  Rodzice  sami 
mogą  dokonywać  wpłat  na  konto 
dziecka  lub  dziecko  dokonuje  tego  
za pomocą szkolnego opiekuna SKO.

http://sko.pkobp.pl/

