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Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego

Jesień i szkoła to początek nowej przygody, która rozpoczyna się dokładnie co

roku 1 września. W tym roku nie mogło być inaczej… Trudno uwierzyć, że

tegoroczne wakacje są już tylko wspaniałym wspomnieniem. Czas biegnie

szybko i 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny Mszą świętą i

krótkim spotkaniem organizacyjnym. Mimo, że wakacje dopiero za 10

miesięcy, to cieszymy się z powrotu do szkoły, do kolegów, nauczycieli.

Radość uczniów była tym większa, że nasza szkoła podczas wakacji przeszła

generalny remont pomieszczeń i nauka wielkimi krokami przeszła w XXI

wiek.



Ekopatrol dla przyszłości – Sprzątanie świata 2020

Miesiąc wrzesień to czas, w którym coraz bardziej pożółkłe i obficie opadające na

ziemię liście przypominają nam nie tylko o kończącym się lecie i nadchodzącej

jesieni, lecz także kierują nasze myśli na piękno otaczającej przyrody, które jednak

okazuje się niezwykle delikatne, kruche i przemijające. Zachwycając się

wspaniałością otaczającego nas świata, jednocześnie pamiętając o jego ulotności,

zwracamy uwagę na coraz bardziej niepokojące zanieczyszczenie otaczającego nas

środowiska. Dlatego, jak każdego roku, we wrześniu nasza szkoła zaangażowała się

w akcję „Sprzątanie świata”. W tym roku przebieg akcji w naszej szkole składał się z

dwóch części: apelu, poświęconego tematyce zanieczyszczenia środowiska oraz

klasowego sprzątania wybranych ulic w okolicy naszej szkoły.



29 września w holu naszej szkoły odbył się apel. Jego celem było zwrócenie 

uwagi i uwrażliwienie uczniów naszej szkoły na coraz bardziej pogarszający się 

stan środowiska naturalnego i potrzebę przeciwdziałania tej sytuacji. Uczniowie 

mogli obejrzeć prezentację multimedialną, na której pokazano przykłady 

zanieczyszczenia i dewastacji przyrody. Następnie wspólnie zastanowili się nad 

przyczynami tego zjawiska. Zakończeniem apelu był film i krótki quiz 

przypominający o potrzebie i zasadach właściwego segregowania śmieci. Drugą 

częścią akcji było „wyjście w teren”. W następnych dniach, pod opieką 

wychowawców, uczniowie klas drugiej i trzeciej udali się na okoliczne        

ulice, aby skrupulatnie pozbierać i posegregować śmieci. Cała akcja cieszyła się 

dużym zainteresowaniem naszych uczniów i przysporzyła im wiele radości. 

Mamy nadzieję, że akcja „Ekopatrol dla przyszłości – Sprzątanie świata 2020” 

uwrażliwiła naszych uczniów na stan środowiska naturalnego i  przyniesie 

owoce w przyszłości, w postaci ludzi odpowiedzialnych i zatroskanych o stan 

środowiska naturalnego.

Opiekunem akcji był dk. Wojciech Mikołajek





Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka obchodzony jest co roku 30 września. Również w

tym roku dziewczynki z klasy II i III przygotowały miłą

niespodziankę dla swoich kolegów. Chłopcy usłyszeli życzenia oraz

otrzymali drobny upominek. Mały Samorząd Uczniowski, także

przyłączył się d życzeń. Dla chłopaków dużych i małych popłynęły

życzenia wszystkiego najlepszego!!!

Obchodzenie tego święta zakończyliśmy wspaniałą dyskoteką, na

której mogliśmy się bawić do przygotowanej wcześniej szkolnej

listy przebojów. To był bardzo miły dzień.





Dzień Edukacji Narodowej

Święto Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole obchodziliśmy 13 października

2020r. Występ dla nauczycieli, dzieci i pracowników administracji przygotowała

klasa III. W pięknych wierszach uczniowie podziękowali za codzienny trud,

troskę i uśmiech dla maluszka, starszaka i ucznia. Nie zabrakło również akcentów

muzycznych. Wszystkim zebranym na uroczystej akademii dedykowano piosenkę

pt. „Moja klasa 3a” i taniec w wykonaniu uczennic klasy III. Życzenia wraz z

kwiatami popłynęły też od Samorządu Uczniowskiego, które przekazała

przewodnicząca Emilia Suska. Zabrakło tylko serdecznych uścisków, bo cały czas

zachowywaliśmy dystans. Ten dzień mimo cienia pandemii był bardzo miły.

Apel przygotowany przez Urszulę Wołek





1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. Z tej okazji nasza szkoła

włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła

pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań

upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia związane ze

zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób upamiętniamy
zmarłych.

Uczniowie klasy II i III pod opieką rodziców wybrali się na cmentarz

w Spytkowicach, gdzie odwiedzili groby zmarłych ze swoich rodzin,
pracowników szkoły oraz osób zasłużonych dla lokalnej społeczności.

Oprócz odwiedzin na cmentarzu uczniowie wykonali bardzo ciekawe
prace plastyczne.





„Szkoła do hymnu”

Już po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji pod patronatem

Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła do hymnu”. Uczniowie

wraz z nauczycielami w ostatni dzień przed zdalnym nauczaniem

odśpiewali o godzinie11:11 Mazurek Dąbrowskiego.





Powrót do zdalnego nauczania

Wirus nie odpuszcza. W naszym kraju rośnie liczba zakażonych

koronawirusem. Rząd zdecydował o powrocie do zdalnego

nauczania. Rozpoczęło się ono 9 listopada 2020r.

Nasze zdalne zajęcia prowadzimy na Jitsi Meet.

Mamy nadzieję, że szybko wrócimy do szkoły.



Wirtualny apel z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości
W burzliwej historii naszej Ojczyzny było wiele upadków i wzlotów. Jednak

dzień 11 listopada 1918 roku na trwałe zapisał się w umysłach wielu pokoleń

Polaków. Polska po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy jako

państwo suwerenne i niezależne.

Pamiętając o tych wydarzeniach 10 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli

udziału w ciekawym wirtualnym apelu. Dzięki przedstawionej prezentacji

uczniowie przypomnieli sobie jakie są najważniejsze symbole narodowe oraz

zaśpiewali najbardziej znane pieśni patriotyczne.

Na zakończenie chętni uczniowie wykonali kotylion niepodległościowy.

Apel przygotowała Maria Kozioł- Gawęda



Święto „Pluszowego Misia”

Światowy Dzień Pluszowego Misia na stałe wpisał się w kalendarz naszych

uroczystości przedszkolnych. W tym roku 25 listopada również świętowaliśmy

ten dzień. Sale zostały udekorowane różnymi sylwetami bardziej i mniej znanych

misiów, a dzieci z misiowymi opaskami otrzymały zaproszenie do wspólnej

zabawy. Były zagadki, opowieści ruchowe i piosenki m.in. „Ja jestem

niedźwiadek”. Dla dzieci zostały przygotowane różne konkurencje: zlizywanie

miodku z talerzyka bez użycia rąk, taniec w parach z balonami do piosenki

„Pokochaj pluszowego misia”. W tym dniu było mnóstwo śmiechu i dobrej

zabawy. Następnie każdy wykonał pracę plastyczną przedstawiającą misia z

użyciem dowolnych materiałów plastycznych. Ten dzień zakończyliśmy słodkim

poczęstunkiem w postaci żelkowych misiów.









Spotkanie z Mikołajem

Mimo trudnego, pandemicznego czasu Święty Mikołaj odwiedził naszą
szkołę. Był honorowym gościem u najmniejszych dzieci w Publicznym
Żłobku „Jak u Mamy”. Ugościły go także 3-4 i 5-6 latki i zaprosiły na
piękne przedstawienie. Nie zapomniał też o uczniach klasy drugiej i
trzeciej, które najbardziej ucieszyły się z tego spotkania. W tym roku nie
tylko prezenty były wielką radością dla dzieci. Wszyscy chętnie stali się
Mikołajami dla potrzebujących. Po raz kolejny wspomogliśmy siostry
Szarytki, przekazując zebrane produkty do świetlicy środowiskowej.
Mottem tej akcji była piosenka pt. „Piosenka o prawdziwym Mikołaju” i
jej słowa: …„Wierzymy, że Ty o Święty Mikołaju, przynosisz dobro nam i
mówisz lubię się dzielić tym co mam”. Podczas tego spotkania chociaż na
chwilę zapomnieliśmy o pandemii i cieszyliśmy się ze wspólnego
spotkania na żywo.







Wracamy do szkoły

Pandemia ciągle trwa, ale decyzją rządu 

wracamy do nauki stacjonarnej. 

Wszyscy bardzo się cieszą. 



Pasowanie klasy II na czytelnika

„Książka to mędrzec 

łagodny i pełen słodyczy,

który puste życie napełnia

światłem, a puste serca wzruszeniem”.

Kornel Makuszyński



 Dnia 26 stycznia 2021 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy II na czytelnika 

biblioteki szkolnej SP nr 2 w Spytkowicach. W tym dniu w bibliotece szkolnej 

zgromadzili się uczniowie na zajęciach otwartych. Głównym celem spotkania było 

zachęcenie do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz 

nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne 

przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak drugoklasiści złożyli 

przyrzeczenie, musieli odgadnąć bajkowe zagadki, rozwiązać krzyżówki, które 

sprawdzały ich znajomość z bohaterów baśni i bajek. Wyszukiwali w słowniku pojęcia 

bajka i baśń. Dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić czytając 

książki. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że 

zawsze będą szanować książki, a pani dyrektor książką zatytułowaną „Gmina 

Spytkowice na starej fotografii” dokonała pasowania każdego z uczniów. Pani 

bibliotekarka wręczała pamiątkowe dyplomy, które będą drugoklasistom przypominały 

o tym uroczystym wydarzeniu, a pani wychowawczyni dyplomy Pasowania na 

Czytelnika, które ufundowała Rada Rodziców. W drugiej części spotkania uczniowie 

wykonali własnoręcznie książkę pt. „Moja Ulubiona Książeczka z Dzieciństwa”. Za 

pomysłowe i estetyczne wykonanie prac uczniowie otrzymali nagrodę książkową oraz 

maskotki z Gangu Słodziaków.









Konkurs kolęd i pastorałek 2021

W tym roku ze względu na COVID 19 zmagania konkursowe odbywały się online. 

Organizatorem był GOK Spytkowice. 

Do występu przygotowały się dzieci uczęszczające na świetlicę. Spośród kilku 

propozycji wybrano utwór pt. „Kolędnicy na mojej ulicy”. Mimo krótkiego czasu udało 

się nauczyć pastorałki, zorganizować stroje oraz stworzyć ciekawą choreografię. Lena i 

Emilka zaakompaniowały nam na skrzypcach i gitarze. Werdyktem jury zajęliśmy I 

miejsce, z czego bardzo się cieszyliśmy. Kolejny piękny anioł i pamiątkowe serduszka 

dołączyły do bardzo bogatej już kolekcji nagród.

Bardzo miło rozpoczął się drugi semestr nauki. Występ można oglądnąć pod 

poniższym linkiem

https://drive.google.com/file/d/10VfkdKSeR4kGl2E4lerOPxm_rJPOfUug/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/10VfkdKSeR4kGl2E4lerOPxm_rJPOfUug/view?usp=drivesdk




Konkurs kolęd w grupie „Sówki”

Do konkursu przystąpiła też grupa przedszkolna 5-6 latków „Sówki”. Nagrali 

utwór pt. „Gdy święta są”. Jury oceniło bardzo wysoko ten występ i przydzieliło 

dzieciom drugie miejsce w kategorii zespoły- przedszkola.

Opiekunami zespołów były panie : Urszula Wołek i Magdalena Kubiela.

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!







Zabawy karnawałowo- walentynkowe

W tłusty czwartek t. 11 lutego 2021r. w naszej szkole było bardzo wesoło i 

przebojowo. W każdej grupie przedszkolnej i szkolnej trwały zabawy              

ostatkowo- walentynkowe. Dzieci przebrały się za różne postaci. Były: 

księżniczki, Elzy, kowboje, Spajdermeni, piłkarze, myszki, anioły, czarownice, 

postaci z „Psiego patrolu” i kotki. Dzieci tańczyły do znanych przebojów. Tańce 

przeplatane były różnymi zabawami i konkurencjami, które wzbudziły u 

wszystkich wiele emocji. Rodzice zaangażowali się w przygotowanie tej imprezy 

organizując dla dzieci  piękne stroje oraz przygotowując słodki poczęstunek. 



















Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji 

Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W roku 2021 DBI 

obchodzony był 9 lutego, pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy 

razem!”. 

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do Akcji Dzień Bezpiecznego Internetu. 

Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu w 

sieci.  Podczas nich dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz dowiedziały się 

czym jest Internet i poznały zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Apel przygotowała Maria Kozioł Gawęda





Konkurs kaligraficzny rozstrzygnięty!!! 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na terenie

naszej szkoły został niedawno zorganizowany konkurs kaligraficzny

o tytuł Mistrza pięknego, kształtnego pisania. Turniej zgromadził

dzieci oraz pozwolił zmierzyć się z wymagającymi, choć bardzo

zróżnicowanymi, tekstami, aby każdy uczestnik mógł je rzetelnie

zanotować, dbając jednocześnie o bezbłędność, kształtne pismo i

jednolity zapis w liniaturze na przygotowanych kartkach.



Wyniki turniejowych zmagań kształtują się następująco: 

I miejsce zajęli – Olaf M. z klasy drugiej i Emilia S. z klasy trzeciej, 

II miejsce zdobyli – Kacper M. z klasy drugiej oraz Julia M. z klasy trzeciej,

III miejsce należało do Leny J. z klasy drugiej i Jagody K. z klasy trzeciej, 

wyróżnienia przyznano Lenie P. oraz Mai S. z klasy drugiej!

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała pani Elżbieta Bizoń.







Dzień Dinozaura

 Dnia 26 lutego w naszych oddziałach przedszkolnych odbył się Dzień

Dinozaura. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły ubrane na zielono. Każde

dziecko otrzymało opaskę oraz emblemat ze znaczkiem dinozaura.

Przewodnim tematem w tym dniu były oczywiście dinozaury: dzieci układały

puzzle z obrazkami, przeliczały jajka dinozaurów i chodziły po śladach

dinozaurów. Na koniec każde dziecko otrzymało gipsową figurkę dinozaura,

którą samodzielnie ozdobiło i pomalowało farbami według własnego pomysłu.

Ten dzień sprawił dzieciom wiele radości.





Dzień Kobiet

8 marca panie i dziewczynki obchodziły swoje święto. 
Samorząd Uczniowski przygotował na ten dzień dla 
nich piękne życzenia i niespodzianki. W klasach 
chłopcy też pamiętali o tym święcie. Swoim 
koleżankom podarowali kolorowe kubki LEGO. 
Słodki poczęstunek dodatkowo umilił ten dzień.





Dzień Kobiet w przedszkolu

 8 marca 2021r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień 
Kobiet. Radosna atmosfera panowała już od samego rana. 
Wszyscy chłopcy jako mali dżentelmeni bardzo starali się, 
aby uczynić ten dzień wyjątkowo miłym.                                        
Z zaangażowaniem złożyli swoim koleżankom 
najserdeczniejsze życzenia i wręczyli słodkie upominki. Na 
dziewczęcych buziach uśmiech gościł przez cały dzień. 
Wszystkie kobiety te duże i te małe czuły się w tym dniu 
wyjątkowo, a chłopcy okazali się bardzo szarmanccy i 
pomocni.



DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY – 21 

MARCA DZIEŃ OSÓB Z ZESPOŁEM 

DOWNA

 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Osób z

Zespołem Downa. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ w 21 parze chromosomów

osoby zdrowe mają dwa chromosomy, a osoby z Zespołem Downa mają trzy

chromosomy. Nasze oddziały przedszkolne włączyły się do akcji „Kolorowa skarpeta”.

W tym dniu każdy przyszedł ubrany w dwie różne skarpety oraz mieliśmy za zadanie

ozdobić papierowe skarpety, z których stworzyliśmy sznur kolorowych skarpet.

Kolorowe skarpety są znakiem solidaryzowania się z osobami z zespołem Downa. Ten

dzień miała na celu uświadomić, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby

jak osoby pełnosprawne. Oczekują od nas tolerancji, szacunku i akceptacji. Naszym

zadaniem było także stworzyć jak najdłuższy sznur z kolorowych papierowych skarpet.





Powitanie wiosny

 22 marca 2021r.  przedszkolaki z grupy Motylki oraz Sówki 

uroczyście powitały wiosnę. 

W tym dniu wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane                 

w wiosenne kolory (zielony, żółty). Piosenkami, zabawami i 

wspólnymi tańcami wszyscy przywitaliśmy najpiękniejszą porę 

roku – wiosnę. Tego dnia było dużo radości i uśmiechu. Po 

zajęciach w sali przedszkolnej udaliśmy się na spacer w 

poszukiwaniu oznak wiosny. Zabraliśmy ze sobą przygotowane 

wcześniej kolorowe gaiki. Dzieci obserwowały zmieniającą się 

przyrodę i szukały wczesnowiosennych kwiatów. 



Nauczanie zdalne 

Epidemia znowu przybrała na sile. Rząd 

postanowił, że od 22 marca 2021r. lekcje 

będą odbywać się zdalnie.



Apel wielkanocny 

„Surrexit Chrystus Alleluja”

 Już na początku marca w grupie świetlicowej rozpoczęto 
przygotowania do przedstawienia wielkanocnego. Wybrano 
scenariusz, pieśni i piosenki związane ze Zmartwychwstaniem, 
rozpoczęto próby. Dlatego po decyzji powrotu do nauczania 
zdalnego nasz apel nagraliśmy i udostępniliśmy wraz z 
życzeniami w przedświąteczny czwartek na kanale youtube pod 
linkiem https://www.youtube.com/watch?v=l82RNoDGzeA  oraz na stronie 

internetowej szkoły do oglądnięcia uczniom i rodzicom.

 Apel powstał pod kierunkiem Urszuli Wołek oraz przy współpracy 

Marii Kozioł- Gawęda i dk. Wojciecha Mikołajka.

https://www.youtube.com/watch?v=l82RNoDGzeA

https://www.youtube.com/watch?v=l82RNoDGzeA






„Biało - czerwone jest moje serce…biało - czerwone 

myśli mam…”

 W Polsce, w pierwszych dniach maja obchodzimy ważne 
święta państwowe. Są to: Święta Pracy - 1 maja,                             
Święto Flagi - 2 maja i Święto Konstytucji - 3 maja.
Uchwalenie Konstytucji 3 maja zazwyczaj w Polsce 
świętowaliśmy poprzez udział w paradach, marszach, 
zawodach sportowych czy piknikach rodzinnych. 
Z okazji święta organizowano liczne pochody trzeciomajowe 
w różnych miastach, odbywały się także oficjalne uroczystości 
państwowe. 
W naszej szkole również uroczyście obchodziliśmy święta 

majowe. Z tej okazji co roku przygotowywaliśmy część 
artystyczną, na którą składały się wiersze i piosenki 
patriotyczne, a także spacery majowe.



 W tym roku uczniowie klasy 2 również uczcili święta majowe 
choć w nietypowy sposób. Przygotowali krótkie, ale 
emocjonujące wystąpienie patriotyczne online dla wszystkich 
przedszkolaków i uczniów SP nr 2 w Spytkowicach oraz 
wykonali flagi z biało-czerwonych kwiatów. 

 Prezentacja została przygotowana pod kierunkiem p. Urszuli 
Grzywy i znajduje się pod linkiem:

 https://drive.google.com/file/d/1oz7WFAUQ52sbf7Zz7d6ff4MwQh52zsmL/view?usp=
sharing

Dla dzieci była to ciekawa i pouczająca lekcja patriotyzmu.

https://l.facebook.com/l.php?u=https://drive.google.com/file/d/1oz7WFAUQ52sbf7Zz7d6ff4MwQh52zsmL/view?usp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR3rr4hdc-2hbsJ3O_z1GAWUrbBJXxx-pHjPLmzJCQYdGniAvKbnXu8NCrw&h=AT2GREKLOHx-DhOIgKE-Xr_MiEsoMHpbZYFsRXtGIMpOfZqGTPLys9CdtenW240crxaGiH-JdeVRXuQDto8YjjWu8j680h-LaYCVsAfiO5hb91mQx_tj6UM_Lnr8lnhDeBwCGw0YW5nBZ-d1Qd1ZVQ




Tegoroczne XXIV Dni Papieskie organizowane przez Parafialny

Klub Sportowy działający przy parafii św. Józefa w Kalwarii

Zebrzydowskiej trwały od 16 do 23 maja 2021r. Kierowały się

słowami Św. Jana Pawła II, otwierającymi jego encyklikę o

wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, ogłoszoną 25 marca

1995: Ewangelia życia.



XXIV Dni Papieskie Kalwaria 2021r.

 Od kilkunastu lat bierzemy udział w przeglądach pieśni i poezji 

religijnej oraz konkursie plastycznym. W tym roku nasza szkolna 

grupa muzyczna „Przyjaciele” w składzie: Lena Przejczowska, 

Joanna Caba, Hanna Figa, Anna Krystian, Jagoda Kulawik, 

Aleksandra Łopatecka, Natalia Milowska i Emilia Suska 

wystąpiła z utworem „Piosenka o pomaganiu”. Piękny występ z 

układem tanecznym i dwugłosem zachwycił jurorów, którzy 

przyznali nam I miejsce. W przeglądzie poezji religijnej 

recytowanej odnieśliśmy też wielkie sukcesy. Hania Figa za 

wiersz „Ten przeklęty świat” zajęła II miejsce, a Asia Caba za 

utwór „Lusia uczy się spowiedzi” zdobyła III miejsce. Obydwa 

wiersze są autorstwa Janiny Snopek-Stefaniak. 



 Wyniki konkursu plastycznego też są dla nas miłym 
zaskoczeniem: II miejsce zajął Krzysztof Wójcik za pracę pt. 
„Ojciec Święty Apostołem pojednania i pokoju na świecie” , 
III miejsce przyznano Lenie Przejczowskiej za pracę pt. „Pięknie 
jest żyć”, a wyróżnienie było dla Wiktorii Tyrybon za pracę 
„Nauczyłam się radości od Ojca Świętego i dzielę się nią z 
innymi dziećmi”.

Bardzo cieszą nas te sukcesy i wszystkim laureatom serdecznie 
gratulujemy. Opiekunem konkursu pieśni religijnej i poezji była pani 
Urszula Wołek, a plastycznego pani Urszula Grzywa.













Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny”      

w naszej szkole

 Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" w tym roku odbył się 22 

kwietnia i był adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 

średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i 

technikach. Rozgrywany jest w sześciu kategoriach. W tym konkursie biorą udział 

też nasi uczniowie. W kategorii „Żaczek” klasę II reprezentowali: Kacper Mocniak, 

Igor Masłowski i Lena Jastrzębska, a klasę III w kategorii „Maluch”: Joanna Caba, 

Hanna Figa, Eryk Kołodziej, Jagoda Kulawik, Aleksandra Łopatecka, Emilia Suska 

i Filip Szymocha.  Największą ilość punktów zdobył Kacper Mocniak i otrzymał 

wyróżnienie. Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i zachęcamy do 

dalszego rozwijania matematycznych umiejętności.





Dzień Dziecka z czworonogami

 Ten dzień wszystkim długo zostanie w pamięci między innymi dlatego, że 

wtorek okazał się piękny, słoneczny, pogodny po wielu dniach niesprzyjającej 

aury. Dało to możliwość realizacji naszych planów związanych z wyjazdem do 

stadniny koni „Radosny Tenczynek” w Tenczynku. Dzień Dziecka w takim 

towarzystwie okazał się bardzo emocjonujący, choć przebiegał w ścisłym 

reżimie sanitarnym. Po przyjeździe czekała na nas pani Ania, która jest 

właścicielką stadniny. Pokazała nam jak prawidłowo podchodzić do koni i 

kuców, jak je karmić. Obeszliśmy całą stadninę i słuchaliśmy historii koni, 

które w tym pięknym, zacisznym miejscu znalazły schronienie. Wszystkie 

zwierzęta, mieszkające w „Radosnym Tenczynku” są po trudnych przejściach. 

Zostały odkupione od handlarzy, od osób, które nie dbały o nie , a nawet je źle 

traktowały. 



 Jednak największą atrakcją była nauka jazdy na kucach. Panie uczyły nas jak 

wsiadać na nie, z której strony, jak je prowadzić i jak do nich mówić. Po 

złożeniu toczków ruszyliśmy na przejażdżkę. Trasa wiodła przez piękną polanę 

rozciągającą się wokół stadniny. Kuce były łagodne i cierpliwie. Jazda na nich 

dostarczyła wszystkim niesamowitych emocji, pomogła pokonać strach i 

nauczyła kontaktu z tymi zwierzętami. Po kilku próbach dzieci potrafiły 

wykonać różne ćwiczenia podczas jazdy, np. leżenie na grzbiecie, 

przechodzenie do jazdy tyłem, amazonkę, stanie i wiele innych pozycji. Na 

zakończenie spotkania każda grupa musiała rozsiodłać swojego kuca, 

zaprowadzić do zagrody i na miejsca odłożyć końskie akcesoria. Pięknie 

podziękowaliśmy za to spotkanie zostawiając dla zwierząt różne smakołyki. Po 

powrocie do szkoły czekały nas kolejne niespodzianki. Mamy przygotowały 

dla nas grillowaną kiełbaskę i bardzo smaczne lody. To był piękny dzień pełen 

wrażeń, emocji i na pewno długo zostanie w naszej pamięci.









Dzień Dziecka w przedszkolu

 Dzień Dziecka świętowali również nasi najmłodsi. Grupa „Sówki” i 

„Motylki” dzięki sprzyjającej pogodzie ten dzień spędziły na świeżym 

powietrzu. Przed  rozpoczęciem zabaw dzieci otrzymały ordery, a 

następnie bawiły się na boisku szkolnym z chustą animacyjną, 

puszczały bańki mydlane, malowały kolorowymi kredami na chodniku 

szkolnym kwiaty wiosenne według własnej inwencji. Towarzyszące 

okrzyki radości na pewno świadczyły o   dobrej zabawie. Rodzice 

przygotowali dla nich słodki poczęstunek w postaci bajkowych lodów. 

Na koniec przedszkolaki zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie ze Świnką 

Peppą. Mamy nadzieję, że ten dzień przedszkolaki zapamiętają jako 

radosny i pełen miłych wrażeń. 





Lekcja na 4 łapy

 W poniedziałek 14 czerwca 2021 klasy 2 i 3 uczestniczyły w nietypowej lekcji w 

Wieprzu w psieEgo. Było to spotkanie edukacyjne z psami Goran, Adi i Piernik 

podczas, którego dzieci zdobywały wiedzę na temat psów.

 Spotkanie prowadził właściciel szkoły pan Jerzy Herma oraz jego goście pani Ola i 

lotnik śmigłowca pan Wiesiek ze swoimi pupilami. 

 W czasie zajęć uczniowie rozmawiali o zawodach związanych z psami, uczyli się 

odpowiednich kontaktów oraz przyjmowania postaw wobec psów groźnych, które 

mogą napotkać na swej drodze. Uczyli się również psiego języka, potrzeb jakie trzeba 

psu zapewnić oraz jak się z nim przywitać. Za zgodą właściciela psy można było 

pogłaskać. Zajęcia praktyczne odbyły się na psim torze przeszkód. Po pokazie 

szkolenia psów lotnik śmigłowca Mi 8 i Mi 2 z pasją opowiadał o swoim zawodzie, w 

którym pracował z suczką Adi. Obecnie partnerzy przechodzą egzaminy pozwalające 

na zdobycie certyfikatu psa tropiącego.







Lekcja na 4 łapy - przedszkole

 Tydzień później bo 21 czerwca 2021r. w takiej lekcji wzięli też

udział nasi młodsi koledzy z przedszkola i oddziału

przedszkolnego. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i

spotkania z trenerami i ich psami.





Wyróżnieni uczniowie w szkolnym konkursie 

czytelniczym

 W dniu 9 czerwca wyróżnieni uczniowie z naszej szkoły otrzymali nagrody za 

zajęcie medalowych miejsc w kilkuetapowym konkursie czytelniczym, w którym 

wzięły udział klasy drugie oraz trzecie. Eliminacje odbywały się w kilku odsłonach od 

kwietnia do początku czerwca i dotyczyły znajomości dwóch książek – ,,Dynastii 

Miziołków” Joanny Olech, a także ,,Afryki Kazika” Łukasza Wierzbickiego. W 

czytelniczych zmaganiach najlepsi okazali się: Emilia Suska z kl. trzeciej oraz Olaf 

Masłowski z klasy drugiej – zdobywcy I miejsca; Lena Przejczowska z klasy drugiej i 

Anna Krystian z klasy trzeciej – laureatki drugiego miejsca; Lena Jastrzębska z klasy 

drugiej, a także Jagoda Kulawik z klasy trzeciej wywalczyły trzecie miejsce. Przyznano 

również wyróżnienia dla Kacpra Mocniaka i Krzysztofa Wójcika z klasy drugiej. 

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy, mając nadzieję na kolejne sukcesy 

czytelnicze!!!





Konkurs „ O Pluszowego Misia”

Tegoroczna XIII edycja konkursu wokalnego „O Pluszowego Misia”

zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do udziału w konkursie

zgłosiło się aż 315 uczestników w kategorii: soliści, zespoły i duety.

Dzieci rywalizowały w trzech grupach wiekowych: przedszkola, kl.

O-I oraz kl. II-III.

My też wzięliśmy udział w tych przesłuchaniach. Oddział „0” czyli 

„Sówki” i zespól „Przyjaciele” wystąpili w kategorii zespoły.

Oto ich występy:







 W kategorii soliści wzięły udział: Jagoda Kulawik, 

Emilia Suska i Lena Przejczowska. 

 Wyniki konkursu bardzo nas ucieszyły. Zespół 

„Przyjaciele” i Emilka zajęli II miejsce. Wszystkim 

wykonawcom serdecznie gratulujemy!



XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 

„Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom 

zapobiegamy”

 W dniu 17 czerwca naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele KRUS-u. Pan Dariusz 

Gawęda Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

w Wadowicach serdecznie pogratulował laureatce konkursu, uczennicy klasy II Lenie 

Przejczowskiej oraz wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie.

Główne cele konkursu to promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów 

wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie 

gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie 

niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno 

powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

 Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a zwyciężczyni serdecznie 

gratulujemy.







SKO

 Nasza szkoła prowadzi SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) pod patronatem Banku

Spółdzielczego w Brzeźnicy z oddziałem w Spytkowicach. Uczniowie coraz chętniej

oszczędzają swoje kieszonkowe w SKO. Szkolna Kasa Oszczędności uczy jak

oszczędzać i mądrze wydawać pieniądze.

 W roku szkolnym 2020/2021 udało się członkom SKO zaoszczędzić największą jak do

tej pory sumę pieniędzy.

 Na koniec roku szkolnego wszyscy członkowie za systematyczne wpłaty zostali

nagrodzeni przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy. Mamy nadzieję, że uzyskane

nagrody będą zachętą do dalszego oszczędzania i zaszczepią wśród pozostałych

uczniów chęć oszczędzania.



Plener malarski w szkolnym ogródku

 W ostatnich dniach roku szkolnego „Sówki” i „Motylki” dużo czasu spędziły w

ogrodzie przedszkolnym. Wtedy też przedszkolaki wzięły udział w plenerowych,

nietypowych zajęciach malarskich. Wykorzystując kartonowe pudełka do pakowania

pizzy jako sztalugi chętnie malowały obrazy o tematyce letniej i wakacyjnej. Do swoich

prac mogły wykorzystać kolorowe farby i różnej grubości pędzle. Kolejne zajęcia w

szkolnym ogrodzie polegały na malowaniu na filii sterczowej zawieszonej między

drzewami przy użyciu tylko swoich paluszków i farb. Na obrazach zobaczyć można

było wakacyjne podróże, piękne pejzaże, przyrodę a także dłonie dzieci.

 Przedszkolaki z wielką radością podeszły do tego wyzwania. Taka forma zajęć bardzo

się wszystkim podobała, a powstałe prace były ozdobą korytarza i ogrodu

przedszkolnego.





Urodzinki, urodzinki…

 23 czerwca w ogrodzie przedszkolnym było bardzo głośno i 

radośnie. Tego dnia swoje urodziny obchodził Hubert. Za sprawą 

jego rodziców i rodziców Fabianka i Oliwierka w ogrodzie 

szkolnym zostały rozłożone atrakcyjne, kolorowe urządzenia do 

skakania i zjeżdżania. Te dmuchane atrakcje wywołały ogromną 

radość i uśmiech na wszystkich twarzach, zainspirowały do 

szalonych zabaw, biegów i skoków. Z urządzeń skorzystały 

przedszkolaki i uczniowie klasy 2 i 3. Wszyscy byli bardzo 

zmęczeni ale szczęśliwi.





Poetyckie spotkania z Janem Pawłem II
konkurs recytatorski

 Na przełomie maja i czerwca 2021 r. dzieci z klasy drugiej oraz trzeciej w naszej szkole 

miały szansę zmierzyć się z poetyckim repertuarem poświęconym twórczości św. Jana 

Pawła II z racji przypadającej 101. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, którą cała Polska 

świętowała w dniu 18 maja. Podczas konkursu recytatorskiego – pod hasłem ,,Jan 

Paweł II i Jego przyjaciele pisarze” – najlepiej poradziły sobie ze stresem 

trzecioklasistki, przenosząc zgromadzonych w niezwykły świat poezji. Stał się on bliski 

zarówno każdemu uczestnikowi krasomówczych zmagań, jak i przysłuchującej się 

wystąpieniom publiczności. Wśród wyróżnionych znalazła się Joanna Caba, zajmując I 

miejsce wspólnie z Emilią Suską. II miejsce zdobyła Jagoda Kulawik razem z Hanną 

Figą. Z kolei III miejsce wywalczyła Aleksandra Łopatecka. Serdecznie gratulujemy 

laureatkom szkolnego konkursu oraz Pani Wychowawczyni klasy trzeciej – Urszuli 

Wołek, która zechciała przygotować uczennice do recytatorskiego turnieju.  



Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

2020/2021

 25 czerwca 2021r. zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość rozpoczęła się Maszą 

Świętą, a po niej już w szkole wystąpiły dzieci z zerówki, które żegnały przedszkole, 

klasa druga, która wprowadziła nas w wakacyjny nastrój i pożegnała uczniów klasy 

trzeciej. Piękne, pożegnalne piosenki rozrzewniły zebranych i wycisnęły kilka łez. 

Drugaczki podarowały starszym kolegom podkowę na szczęście i pamiątkowe zdjęcie, 

aby o nich nie zapomnieli. Na końcu głos zabrali uczniowie klasy trzeciej. Mimo, że 

głosy drżały, to na wesoło pożegnały się z nauczycielami, kolegami humorystycznymi 

tekstami i piosenkami wspominając najmilsze chwile spędzone w naszej szkole. Na 

pamiątkę wspólnych dni uczniowie rozdali wszystkim prezenciki - piękne aniołki. 

 Rada Rodziców dla wszystkich uczniów i dzieci przedszkolnych na wakacyjne dni 

zakupiła pamiątkowe książki.

 Po zakończonej akademii Pani Dyrektor oficjalnie ogłosiła rozpoczęcie wakacji.




