NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARD. KAROLA WOJTYŁY W CZAŃCU
od listopada do grudnia 2017r.
DATA
6.11.2017 r.

WYDARZENIE

UCZESTNICY I OPIEKUNOWIE

Uroczysta akademia w hołdzie świętemu Janowi Pawłowi II; program artystyczny:
program
pt.
„Człowiek
oddaje
Chrystusowi
swoje
 występ
recytatorski: Patrycja Borowczyk, Anna
człowieczeństwo”
Chrapkiewicz, Justyna Dubiel, Nikola Kierpiec,
Aleksandra Michniewicz, Kinga Pawińska, Oliwia Sordyl,
Martyna Suchy, Anna Wróbel, Kinga Zacna, Kacper Paw,
Arkadiusz Zacny
 chór szkolny
 poczet sztandarowy
program poetycko-muzyczny oraz oprawę komputerową
przygotowały: p. Dagmara Gęsicka-Paw, p. Iwona Sklorz
opiekun szkolnego chóru - p. Katarzyna Witkowska
występ klasy I pod opieką p. Moniki Dybał

11.11.2016 r.

Impreza środowiskowa - gminne obchody 99 rocznicy uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy IV szkoły podstawowej
Odzyskania
Nieodległości;
program
artystyczny opiekunowie: p. Danuta Kasolik, p. Dagmara Gęsicka-Paw,
pt. „Wolność”
p. Katarzyna Witkowska

14.11.2016 r.

Apel z okazji 99 rocznicy Odzyskania Nieodległości; program uczniowie klasy III gimnazjum oraz klasy IV szkoły podstawowej
artystyczny pt. „Wolność”
opiekunowie: p. Danuta Kasolik, p. Dagmara Gęsicka-Paw,
p. Katarzyna Witkowska

listopad
grudzień 2016 r.

„Dbamy o Ziemię” - zbiórka surowców wtórnych (makulatura, uczniowie klas I – III oraz pracownicy szkoły
nakrętki, puszki)
opiekun – p. Alicja Drwiła

22- 24.11.2017 r.

Egzaminy próbne dla klas III

uczniowie klas III
opiekunowie – nauczyciele

24.11.2017 r.

Wycieczka do Krakowa i Bebła

uczniowie klas: I, IV a, IV b oraz kilkoro uczniów gimnazjum
opiekunowie: p. Monika Dybał, p. Dagmara Gęsicka-Paw,
p. Danuta Kasolik, p. Agnieszka Kowalska, p. Katarzyna Parcia

29.11.2017 r.

Pokaz historyczny w ramach żywej lekcji historii pt. „Życie
i kultura w średniowieczu”

uczniowie klas gimnazjalnych oraz klasa VII a

30.11.2017 r.

Andrzejkowe przebrania – akcja Samorządu Uczniowskiego

uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
opiekunowie: p. Dagmara Gęsicka-Paw, p. Małgorzata Jurzak,
wychowawcy

01.12.2017 r.

IV Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy - starostwo uczniowie: Sylwia Gibas, Paulina Klęczar
powiatowe; II miejsce
opiekun – p. Łukasz Rodak

04.12.2017 r.

Warsztaty dla rodziców uczniów klasy IV b; temat: Zagraj uczniowie klasy IV b
z dzieckiem i pomóż mu w nauce liczenia
opiekun – p. Katarzyna Parcia

05.12.2017 r.

Mikołajkowe pieczenie pierników

06.12.2017 r.

Mikołajki
–
odwiedziny
Mikołaja
akcja SU – przebranie mikołajkowe

07.12.2017 r.

Mikołajowy wyjazd do kina, obejrzenie filmu
pt. „Listy do M”

uczniowie klasy IV a
opiekun – p. Agnieszka Kowalska
w

szkole;

uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
opiekunowie: p. Dagmara Gęsicka-Paw, p. Małgorzata Jurzak,
wychowawcy
uczniowie gimnazjum oraz klasy VII

13.12.2017 r.

Otwarta lekcja z matematyki w klasie IV b

uczniowie klasy IV b
opiekun – p. Katarzyna Parcia

19.12.2017 r.

Warsztaty teatralne z p. Jerzym Dziedzicem

uczniowie gimnazjum oraz klasy VII
opiekun – p. Iwona Sklorz

22.12.2017 r.

Wigilijki klasowe – integracja grupy

uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
wychowawcy

22.12.2017 r.

Apel z okazji Świat Bożego Narodzenia - „Tradycje świąteczne uczennice klasy IV a
rożnych krajów”
opiekun – p. Agnieszka Kowalska

