INFORMACJE DLA UCZNIÓW
PAŹDZIERNIK 2021r.

● 1.10.2021r.
(piątek)
● 1.10.2021r.
(piątek)
● 6.10.2021r.
(środa)

● 8.10.2021r.
(piątek)
● 8.10.2021r.
(piątek)
● 12.10.2021r.
(wtorek)
● 13.10.2021r.
(środa)
● 14.10.2021r.
(czwartek)
● 16.10.2021r.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w SP1
przygotowany przez nauczycieli matematyki
Wycieczka dydaktyczna dla klas ósmych z p. P. Burzawą do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie
Wyjście do Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie klas I-V na spektakl „Planeta
Einsteina” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic
(wyjście z opiekunami po 4 lekcji)
Wycieczka dydaktyczna dla klas siódmych z p. P. Burzawą do Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie
„Bezpieczna Droga do Szkoły” dla klas I-III – spotkanie z funkcjonariuszem Straży
Miejskiej w auli szkolnej wg ustalonego harmonogramu
Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli szkolnej, przygotowane przez
klasę 7b z p. M. Baszczyńską, dla klas IV-VIII wg ustalonego harmonogramu
Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli szkolnej, przygotowane przez
klasy 3a i 3b z p. U. Buchcik, dla klas I-III wg ustalonego harmonogramu
DZIEŃ EDKUACJI NARODOWEJ – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
obiad i zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej
Odpracowujemy 12.11.2021r. (piątek)

(sobota)
* Lekcje w tym dniu według skróconego planu dla klas II-III, V-VIII
* Uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów z udziałem rodziców w auli szkolnej według
następującego harmonogramu
klasa 1a

godz. 815

klasa 1b

godz. 930

klasa 1c

godz. 1045

Uroczystości pasowania przygotowane przez p. D. Kiełkowską-Gębalę z klasą 3c
* „Otrzęsiny Klas Czwartych, czyli Matpolandia 2021” przygotowane przez Samorząd
Uczniowski, p. M. Sulej i p. D. Nowaka
miejsce otrzęsin: sala gimnastyczna, godzina 930
● od 8.10.2021r.
(poniedziałek)

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe – stopień pierwszy (szkolny)
w sali 17B o godz. 800 (zapisy u nauczycieli)

do 29.10.2021r.
(piątek)
● 27.10.2021r.
(środa)

Spotkanie z Agatą Romaniuk, autorką serii książek „Kocia Szajka” dla klas trzecich
w Bibliotece Miejskiej godz. 930

PONADTO:
● Multimedialne Warsztaty Profilaktyczne w Pracowni Multimedialnej Biblioteki Miejskiej w Cieszynie # ZSIECIOWANI dla klas ósmych
(22.10 – 8c, 27.10 – 8b, 28.10 – 8a)
● Akcja Charytatywna Szkolnego Koła Wolontariatu „Prezent pod Choinkę” (odpowiedzialni: G. Sikora)
● wycieczki klasowe
● Inauguracja Szkolnego Konkursu Ortograficznego (odpowiedzialni nauczyciele j. polskiego)
● międzyszkolne rozgrywki sportowe
● przystąpienie klas I-III do IX edycji programu edukacyjnego PCK „Dziel się uśmiechem z Orbit”

