INFORMACJE DLA UCZNIÓW
GRUDZIEŃ 2021r.

● 3.12.2021r.

Mikołajkowe wyjście do kina klas: 1a, 1b, 1c i 2a na film

(piątek)

„AINBO – STRAŻNICZKA AMAZONII” godz. 800

● 6.12.2021r.

● Mikołajki w SP1 z Samorządem Uczniowskim

(poniedziałek)

●„Świąteczna pomoc” – minispektakl teatralny przygotowany przez kółko teatralne
i p. M. Sulej dla klas 1-3 w auli szkolnej
godz. 900

1a, 1b, 1c i 2a

godz. 1000

2b, 3a, 3b i 3c

● Dyżur nauczycieli dla rodziców
● 7.12.2021r.

cd. Mikołajkowych wyjść do kina

(wtorek)

godz. 800

wyjście klas 4-5 na film „WILK, LEW I JA”

godz. 1000

wyjście klas 2a, 3a, 3b i 3c na film „AINBO – STRAŻNICZKA AMAZONII”

godz. 1200

wyjście klas 7-8 na film „WOJNA GUZIKÓW”

●15.12.2021r.

Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas siódmych w auli szkolnej na temat

(środa)

segregacji oleju

● 20.12.2021r.

3 lekcja

godz. 1000

klasa 7c

4 lekcja

godz. 1050

klasy 7a i 7b

Jasełka w SP1 z klasą 7c w auli szkolnej „The Christmas story” – spektakl

(poniedziałek)

w j. angielskim przygotowany przez panie A. Brawańską i A. Czyżewską
(harmonogram w późniejszym terminie)

● 22.12.2021r.

Wigilijki klasowe – w tym dniu nie ma lekcji, zajęcia według ustalonego

(środa)

harmonogramu, stołówka nieczynna
(szczegóły w późniejszym terminie)

PONADTO:
● Dokończenie i podsumowanie II stopnia (II etapu) Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
● Szkolny etap Konkursu z Języka Angielskiego „Christmas Quiz”
● Podsumowanie akcji charytatywnej „Pełna miska dla schroniska”
● Udział klas pierwszych w ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”
● Lekcje ekologiczne w klasach trzecich na temat „Niskiej emisji”
● Podsumowanie szkolnego konkursu z Języka niemieckiego na platformie „Duolingo”
● Podsumowanie dyktanda dwujęzycznego w SP 1
● „Zdrowo jem, więcej wiem” – udział w ogólnopolskim programie prozdrowotnym klasy 1c
●

ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA od 23.12.2021 do 2.01.2022
Zajęcia opiekuńcze w okresie międzyświątecznym 23.12.2021r. i 27 - 30.12.2021r. dla uczniów klas 1-3 w świetlicy szkolnej uzależnione
od sytuacji epidemiologicznej i liczby zgłoszeń.

