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Pierwsze półrocze 20/21
Witamy kolegów i koleżanki oraz wszystkich sympatyków naszej szkoły!

Zapraszamy do przeczytania
drugiego numeru Szkolnego
Natłoku Informacji. W tym
numerze dowiecie się co
wydarzyło się w pierwszym
półroczu roku szkolnego 20/21
oraz jakie zmiany zaszły w
naszej szkole. Mam nadzieję,
że będzie Wam się miło
czytało!
Pozdrawiam, Wasza koleżanka
z siódmej klasy ;)
W tym numerze:
- Co nowego u nas?
- Dzień Edukacji
Narodowej
- Więcej o zbiórce dla
schroniska
- Spotkanie autorskie
online
- Nasi uczniowie podczas
ferii zimowych

Co nowego u nas?
Jeszcze przed zakończeniem wakacji, byliśmy świadomi
pewnych zmian, które miały nastąpić w szkole. W tym roku szkolnym
przywitaliśmy kilku, nowych nauczycieli oraz niektórych
pożegnaliśmy. Stanowisko dyrektora szkoły objęła Pani Anita Lech,
którą ciepło przyjęliśmy. Serdecznie przywitaliśmy także nowego
nauczyciela religii, Pana Wojciecha Urbańczyka, nową nauczycielkę
edukacji wczesnoszkolnej, Panią Klaudię Dudek oraz nową pedagog
szkoły Panią Jolantę Mitkę. Mamy nadzieję, że nowi nauczyciele
pokochają naszą szkołę tak jak my i miło spędzą z nami czas.
Życzymy samych dobrych doświadczeń!
Bardzo dziękujemy odchodzącej ze szkoły Pani Marii
Jochymek oraz Pani Krystynie Sieprawskiej za serce wkładane w
trud codziennej pracy. Serdecznie chcielibyśmy podziękować Pani
Renacie Krzyżowskiej, która zajmowała stanowisko dyrektora
naszej szkoły przez wiele lat, za wspólne lekcje matematyki oraz
wsparcie przez te wszystkie lata. Życzymy szczęścia, zdrowia
oraz realizacji swoich pasji podczas zasłużonego wypoczynku.
Mamy
nadzieję,
że
zachowają Państwo z nami
same dobre wspomnienia, a
także,
że
zostaniemy
zapamiętani jako przyjaźni,
pilni i grzeczni uczniowie ;)
Wszystkim
uczniom,
powodzenia
w
drugim
półroczu!
Niech
będzie
przepełnione owocną nauką
oraz
samymi
dobrymi
ocenami!

Dzień Edukacji Narodowej
14 października w naszej szkole obchodzony był Dzień
Edukacji
Narodowej
nazywanym
Dniem
Nauczyciela.
Przygotowania
zaczęły
się
wcześniej.
Dzień
przed
uroczystością klasy IV-VIII miały możliwość wylosowania
nazwy jednego państwa świata. Następnego dnia omawialiśmy
jak wygląda szkoła i edukacja w wylosowanym wcześniej
państwie. Ciekawie było się dowiedzieć, w jaki sposób uczą się
dzieci na świecie. Uczniowie z poszczególnych klas, w
atrakcyjnej formie przybliżyli, jak wygląda szkoła w Wielkiej
Brytanii, Australii, Japonii, Izraelu i Kenii.

Na podsumowanie świeżo poznanych
informacji, wykonaliśmy plakaty. W ten
sposób
wymieniliśmy
się
zdobytymi
ciekawostkami pomiędzy uczniami innych klas.
Dzień Edukacji uznajemy za bardzo udany
i będziemy go mile wspominać!

Więcej o zbiórce dla schroniska
W trosce o zwierzęta w schroniskach, ósmoklasiści naszej
szkoły zorganizowali zbiórkę, w celu umilenia im czasu w
oczekiwaniu na adopcje. Nasza szkoła zawsze dużo angażuje
się w akcje charytatywne i tym razem nie było wyjątku!
Uczniowie oraz przedszkolaki SP w Okleśnej zdołali zebrać :
- 21,2kg suchej karmy,
- 14,235kg mokrej karmy,
- 1kg ryżu,
- 150g przekąsek,
- 3,8l żwirku dla kotów,
- 10szt. pościeli,
- 8szt. koców,
- 3szt. ręczników,
- 3szt. poduszek,
- 2szt. wykładziny,
- 1 miskę,
- 1 kołdrę.
Akcja trwała od 30 listopada do 18 grudnia. Wszystko
zostało przekazane do schroniska w Oświęcimiu. Dziękujemy
wszystkim, którzy wsparli akcję! Zwierzęta na pewno są
wdzięczne :)

Spotkanie autorskie online
Częścią roku szkolnego są
spotkanie autorskie. Ale jak takie
zorganizować, nie łamiąc żadnych
obostrzeń
sanitarnych?
Odpowiedź
jest
prosta
–
zorganizować spotkanie autorskie
online! W październiku mieliśmy
przyjemność spotkać się w formie
wideo z Panią Anną CzerwinskąRydel, autorką książek dla dzieci i
młodzieży. Niektóre z książek Pani
Anny
to:
„Moc
czekolady”,
„Zdobyć koronę. Opowieść o
Jerzym Kukuczce”, „Opowiadania o
psach. Na psa urok”, „Planety Pana
Mikołaja’ i wiele innych!

źródło: www.annaczerwinskarydel.com

Wiele książek autorki,
opowiada
o
ważnych
postaciach np. o Mikołaju
Koperniku albo Wandzie
Rutkiewicz. W filmie, Pani
Anna odpowiedziała na
nasze wcześniej zadane
pytania. Poznaliśmy imiona
jej pupili, jakie książki
planuje
napisać
w
przyszłości, jakie jest jej
źródło inspiracji oraz
wiele innych ciekawostek
dotyczących
autorki.
Cieszymy się, że mieliśmy
okazję poznać bliżej Panią
Annę.

Nasi uczniowie podczas ferii zimowych
Mimo, iż w tym roku nasza lista zajęć na ferie zimowe była
dość ograniczona, przedszkolaki oraz uczniowie SP w Okleśnej
zdołali bardzo miło spędzić czas. Oto zdjęcia zabaw i budowli
śnieżnych wykonanych przez naszych uczniów.

Bałwanek Amelii Hermy
z kl.1 oraz Nadii
Hermy z OP

Latika Zmarzła z OP razem
z bałwankiem

Szymon Głuszek z OP na „śniegowej
sofie” i sankach

Gabrysia Kaczmarek z OP oraz Bartek
Kaczmarek z kl.3 z bałwankiem „Olafem”

Nadia Herma, Nadia Gierek, Radek
Gierek, Kacper Kajfasz oraz Krystian
Janik z OP z bałwankiem „Buli”

Carla Stolarzewicz z kl.1 z
bałwankiem

Patryk Jochymek oraz Igor
Jochymek z OP na sankach oraz
podczas robienia aniołka na
śniegu

Kevin Ciupek z OP w trakcie budowy igloo oraz z bałwankiem

Bałwanek i piesek Mileny Shavriach z kl.6 oraz Elizy Shavriach z kl.3

Mikołaj Giermek z kl.7, Tobiasz Giermek
z kl.4 oraz Kornelia Giermek z kl.6 w
drodze nad Morskie Oko

Igloo w wykonaniu Emilii Grabowskiej z kl.4

Patrycja Paw z kl.7
razem ze swoją siostrą
podczas zabawy na śniegu

Milena Stańczyk z kl.6 na śnieżnym,
polarnym misiu

Mini bałwanek Tobiasza Giermka z
kl.4

Dziękuję za obejrzenie gazetki!

