
    Info-Echo 109- tki  

Biuletyn Informacyjny dla Rodziców NUMER 5 (94)  (XII 2017 – I 2018) 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

Koniec semestru to czas radości i niepokoju. Wyciągnijmy mądre wnioski o ocenach 

i zachowaniu naszych dzieci. Pamiętajmy o odpoczynku i bezpieczeństwie podczas ferii.

 

Z życia szkoły: 

 

●  W starym roku zakończono prace na budowie 
szkolnego parkingu i wejścia do szkoły, a także 
ponowne malowanie szatni dla klas starszych. 

● W grudniu i na początku stycznia  
przeprowadzono warsztaty 

ODE Źródła w ramach 
projektu „Nie samym 

chlebem żyje człowiek, 
czyste powietrze to też 
zdrowie" dofinansowane 

w ramach funduszy z WFOŚiGW. Klasy pierwsze, 
drugie i trzecie miały zajęcia pt.: „Energia Ziemi", 
klasy czwarte i piąte: „Ciepło, cieplej, gorąco -
wprowadzenie do zmian klimatu", klasy szóste 
i siódme: „Przejadamy energię". Dzieci poznały 
skutki nieodpowiedzialnego korzystania z energii 
oraz powody, dla których trzeba rozważnie z nich 
korzystać. A wszystko po to, by ograniczać 
zanieczyszczenie środowiska i żyć ekologicznie.  

● Od 12 do 22 grudnia zorganizowano cykliczny już 
Kiermasz Bożonarodzeniowy, wokół którego 
ustawiono piękną świąteczną dekorację. Dzieci, 

rodzice i opiekunowie 

mogli nabyć 

świąteczne ozdoby  przygotowane przez uczniów. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie 
włączyli się w prowadzenie kiermaszu i tym, 
którzy wykonali na niego prace.  

● 15 grudnia gościliśmy w naszej szkole 
przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 215. 
Wzięli oni udział w zajęciach pt.: „Tradycje Świąt 
Bożego Narodzenia w Europie”. Rozwiązywali 
zagadki i stworzyli piękne prace plastyczne, 

a w nagrodę otrzymali świąteczne słodycze. 
W zajęciach pomagali uczniowie klasy IIIa, którzy 

wystąpili w roli pomocników Mikołaja. 

● 20 grudnia po raz kolejny klasa Vb gościła panie 
emerytki w ramach projektu Erasmus Plus 

SACHI 2. Tym razem tematem zajęć były różne 
święta. 

● 21 grudnia w klasach: 4a, 4b, 7c, a 22 grudnia 
w pozostałych klasach zorganizowano klasowe 

Wigilie. Dziękujemy rodzicom, dziadkom za 
pomoc i przygotowanie wspaniałych smakołyków. 

Podczas uroczystości Mikołaj, ufając, że wszystkie 
dzieci były grzeczne, obdarzył je prezentami.  

● Zanim zakończyliśmy rok 2018 w murach naszej 

szkoły, poddaliśmy się nastrojowi świątecznemu 
i urokowi Jasełek. Młodzież i dzieci z wielu klas 

zaprezentowały sposoby obchodzenia Świąt 
Bożego Narodzenia w różnych krajach. Poznaliśmy 

zwyczaje angielskie i hiszpańskie, ale również 
przedstawiliśmy nasze polskie tradycje. Wspaniała 

muzyka, układy taneczne, stroje i scenografia 
wszystkich zachwyciła. Życzenia złożył gość 

honorowy ks. Władysław Łojan wraz z dyrekcją.  
 
 

Lekcje w terenie: 

●15 grudnia klasa VIb uczestniczyła w  wycieczce do 
Wydawnictwa Akapit Press. Obejrzano prezentację 
pracowni pisarzy, pracę redaktora, korektora, 
ilustratora, edytora tekstu, a także świąteczny 
kiermasz książek. 

●20 grudnia zorganizowano wycieczkę autokarową 
do słodkiej krainy: Fabryki 

Krówek koło Milanówka dla 
klas:  IVa i IVd. Dzieci zapoznały 

się  z produkcją cukierków, 
wykonały propozycje 



plastyczne krówkowych 
opakowań, a następnie 

uczestniczyły w procesie 
produkcyjnym. Później mogły 
skosztować słodkich 

produktów. Bez wątpienia była to jedna 
z najsłodszych wycieczek.  

●21 grudnia zorganizowano kolejne – trzecie wyjście 
klas piątych na zajęcia „Karta rowerowa” do 
Motodromu przy ul. Parkowej. Tym razem 
uczniowie pisali test ze znajomości zasad ruchu 
drogowego. 
 

Z kulturą na ty: 
●19 grudnia klasy: Ia i Ib w kinie Helios obejrzały film 

pt.: „Mikołaj i spółka". 
●8 stycznia klasy siódme zorganizowały wyjście do 

Teatru Muzycznego na spektakl pt.: „Balladyna". 
●9 stycznia klasy czwarte wyszły  do Teatru 

Powszechnego na spektakl pt.: „Mój tata chce latać 
jak ptak". Uczestniczyły również w  lekcji teatralnej. 
 

Konkursy: 
● Przedstawiamy wyniki konkursu „Świąteczny czar”: 

w kategorii klas VI-VII: I miejsce - Oliwia Kałużna 

i Daria Kałużna z VII a, Julia Piątkowska i Aleksander 
Koniuszenny z VIb, II miejsce - Joanna Śliwkowska 

z VIIb, III miejsce - Joanna Pałasz z VIIa; w kategorii 
klas IV-V: I miejsce - Anna Brzdęk z IVc, II miejsce - 

Igor Góras z IVa, III miejsce - Łukasz Kmin z Vb, 
wyróżnienia w tej kategorii wiekowej otrzymują: 

Ewelina Wymysłowska z IVc, Ivo Michalczyk z IVa  
i Julia Stańczyk z Vb; w kategorii klas I-III: Julia 
Drozda z Ic, Aleksandra Czarnecka z Ib, Hanna Miłak 
z Ia. 

● Otrzymaliśmy również wyniki konkursu 

matematycznego „Archimedes Plus”: I wynik 
z wyróżnieniem (100 pkt) uzyskał Mateusz Kabat 

z IIIa, II wynik (92 pkt) zdobyli: Aleksandra Kulesza 
z Vb, Damian Kowalski z Va, Wiktoria Łyszkowska 

z IIIc  i Lena Gajek z IIIb, III wynik (88 pkt) uzyskali: 
Mateusz Kobalczyk z VIIb, Artur Bednarczyk z IVb, 

Mateusz Rudnik z IVa, Anna Dziedziczak z IIIc 
i Zuzanna Kurowska z IIIa . Wszystkim uczestnikom 

i laureatom gratulujemy! 

● 13 grudnia do konkursu „Alfik Humanistyczny” 

przystąpiło 17 czwartoklasistów. Na wyniki 
czekamy. 

● Od 8 stycznia trwają eliminacje do Mistrzostw 
Szkoły w Tenisa Stołowego dla dziewcząt 
i chłopców z klas 4-7. 

● Znamy już listę osób zakwalifikowanych do 
kolejnego etapu konkursu języka angielskiego 

„Skifuler”. Są to: Weronika Koziróg i Aleksandra 
Zeler z VIIa, Julia Krajewska i Laura Kosińska z VIa, 

Konrad Łuszczyński i Aleksander Koniuszenny z VIb, 
Aleksandra Kulesza i Łukasz Kmin z Vb, Nikodem 
Nieradka z Vc, Igor Krajewski z IVa, Barbara Cywka 
i Szymon Winklewski z IVc. 
 

 

 

Wyniki klasyfikacji za I semestr 

Średnia ocen szkoły – 4,09 

 

 
 

 

Uczniowie z najwyższą średnią ocen: 

I m-ce   Aleksandra  Okolewska    IVd – 5,64 

 II m-ce   Aleksandra Kulesza           Vb – 5,58 

               Maja Durys                        IVd – 5,58 

III m-ce   Barbara Cywka                  IVc – 5,55 

 

 

Komunikaty: 
● Zabawa karnawałowa 26 stycznia 2018r. 

● Ferie zimowe od 29 stycznia do 9 lutego 

2018r. 

(W naszej szkole odbywają się półkolonie dla 

zapisanych wcześniej dzieci) 

● Następne konsultacje 14 marca 2018r.  
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