
Minął rok...
2019/2020

...okiem klasy szóstej



Wrzesień

• 17 września 1939 roku Związek Sowiecki 
niespodziewanie zaatakował Polskę. Z okazji 
80 rocznicy tego wydarzenia, odbył się w 
naszej szkole pamiątkowy apel.



19 września przyjechał do szkoły CYRK!



Październik

• W październiku obchodziliśmy 
święto nauczycieli, czyli Dzień 
Nauczyciela -14 października.

• Organizowaliśmy też zbiórkę 
pieniędzy dla Asi 
Podczerwińskiej.



Październik

W tym miesiącu 
obchodziliśmy także:

✓Tydzień Kodowania

✓Dzień Tabliczki Mnożenia, 
który był początkiem 
MATEMATYCZNEJ LIGI w naszej 
szkole



Listopad

• 11 listopada z szacunkiem i powagą 
obchodziliśmy Święto Niepodległości, 
które uczciliśmy akademią



Grudzień

• W grudniu obchodziliśmy mikołajki i 
wigilię klasową w szkole.

• Byliśmy również w Jump Planet



Styczeń

• W styczniu zaczęły do nas dopływać
informacje z Chin o nowym wirusie Covid-19. 
Wtedy jeszcze nie znano go tak dokładnie jak
teraz. Nie było takich obostrzeń jak teraz. 
Obecnie przez niego nie chodzimy do szkoły
i nie spotykamy się z kolegami.

• W szkole:

zbiórka na WOŚP

Dzień Babci i Dziadka



Luty

Skończyły się ferie, a 
zaczął karnawał:

➢ bal karnawałowy

➢ ubieranie sali

➢ przygotowanie 
strojów 
karnawałowych

a także wymyślanie 
różnych zabaw .



Marzec

Naszą szkołę odwiedziło kino 3D 
– obejrzeliśmy film o 

niedźwiedziach polarnych

12 – 25 marca : zawieszenie 
zajęć w szkołach. W związku z 

epidemią koronawirusa szkoły w 
całej Polsce zostały zamknięte, a 

zajęcia zawieszone. Czas 

spędzaliśmy w domu...

26 marca: początek nauczania 
zdalnego



Kwiecień

Trwa zdalne nauczanie....

Kontaktujemy się za pomocą 
przeróżnych komunikatorów, 
testujemy możliwości...

Messenger, Google, Teams, 
dziennik elektroniczny...

"Przy okazji" zyskaliśmy dużo 
nowych umiejetności!



MAJ

Zamiast ubrać się na czerwono i śpiewać hymn z okazji 
majowych świąt, musieliśmy przeżyć akademię on-line.

https://padlet.com/spdebno/i4zxlf25to5s2lro - akademia.

Oprócz tego,18 maja obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Jana 
Pawła II.

https://padlet.com/spdebno/e3xd034g3z9q05cr -akademia.

Był również Dzień Matki, inny niż wszystkie. Z tej okazji 
uczniowie naszej szkoły wykonali prace plastyczne, a klasa II 
zaśpiewała piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=nvPZWkKK-cg - piosenka.

https://padlet.com/spdebno/i4zxlf25to5s2lro
https://padlet.com/spdebno/e3xd034g3z9q05cr
https://www.youtube.com/watch?v=nvPZWkKK-cg


Czerwiec

• 16 – 18 czerwca: egzaminy 
ósmoklasistów

• 20 czerwca: komers kl. VIII

• 26 czerwca: zakończenie 
roku szkolnego 2019/2020



Świadectwa z 
wyróżnieniem

• klasa IV: Artur Głodek, Bartosz Mroszczak

• klasa V: Łukasz Głodek, Oliwia Kasprzak, 
Katarzyna Rusnak, Zofia Siedlarz, Filip Zoń

• klasa VI: Oliwia Gąsiorek, Paweł 
Leśny, Kinga Rusnak

• klasa VII: Natalia Chryc, Aleksandra Janos, 
Zuzanna Młynarczyk, Dominika Olcoń, 
Szymon Zamarlik

• klasa VIII: Agata Haręza, Julia Jeziorczak, 
Paulina Warmuz, Julita Zubek



Listy Gratulacyjne
(zachowanie 
wzorowe, oceny 
bardzo dobre 
i/lub celujące)

• Kinga Rusnak klasa VI

• Aleksandra Janos klasa VII

• Zuzanna Młynarczyk klasa VII

• Dominika Olcoń klasa VII

• Szymon Zamarlik klasa VII

• Julita Zubek klasa VIII



Do zobaczenia we wrześniu!


