
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kronika Szkoły Podstawowej 

im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Święciechowie 

Rok szkolny 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY  

W CIENIU PANDEMII 

 

 

 



3 
 

X Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia  

Młodsi sprawdzają, czy starsi 

tabliczkę mnożenia znają! 

 Pod takim hasłem odbył się już po raz dziesiąty 

na świecie, a piąty w naszej szkole Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Jest to akcja edukacyjna, która ma 

na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie po 

wakacjach tabliczki mnożenia, a także uświadomić, że 

jej znajomość  jest niezbędna w codziennym życiu.  

 2 października 2020 roku umiejętność mnożenia 

sprawdzana była w niecodzienny sposób, bowiem 

egzaminatorami byli uczniowie klasy VIII B -Weronika, Martyna, Amelka, 

Zuzia, Oliwia i Hania. Tworzyli oni specjalne Komisje TM i zaopatrzeni w losy 

o różnych poziomach trudności, przepytywali kolegów, nauczycieli  

i przyjaciół szkoły. Uczniowie byli bardzo zmotywowani, ale i nieco przejęci 

pełnieniem tak ważnej funkcji. Jednak zgodnie przyznali, że wolą odpytywać 

niż być odpytywani. 

 W zabawie z okazji X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia w naszej 

szkole udział wzięły 132 osoby, rozdano 119 certyfikatów "Jestem ekspertem 

tabliczki mnożenia" oraz słodkie upominki. Serdecznie gratulujemy 

wszystkim, którzy otrzymali tytuł eksperta. Dla uczniów klas 4a i 6c 

przeprowadzono na boisku szkolnym grę "Piłkarz Matematyk" okazało się, że 

najlepiej łączy tabliczkę mnożenia ze strzałami na bramkę  

z klasy 6c Paweł Kapała, a z 

klasy 4a Damian Koźmiński i 

Oliwier Walkowiak. Chłopcy 

w nagrodę otrzymali oceny 

celujące z matematyki. 

Serdecznie gratulujemy.  

 Za udział w akcji  

i popularyzowanie 

matematyki wśród uczniów 

szkoła otrzymała certyfikat.  
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Artyści znowu w akcji 

 Od września, po przerwie spowodowanej pandemią, ponownie ruszyły 

zajęcia muzykoterapii połączone z warsztatami teatralnymi. Aktorzy i muzycy 

wspólnie pracują nad przedstawieniem pt. „Brzydkie kaczątko”. 

Znana wszystkim historia jest ilustrowana słowem i dźwiękiem 

wydobywanym przez mało znane w Polsce instrumenty: kalimby, drumle, 

misy, etkary i szereg perkusyjnych grzechotek. 

Pierwotnie przedstawienie miało być zaprezentowane w sali wiejskiej dla 

szkolnej i lokalnej społeczności, jednak wirus pokrzyżował plany. Mali artyści 

znaleźli jednak na to sposób - cała opowieść jest stopniowo nagrywana i po 

zakończeniu, będzie udostępniona w sieci. 

 Przedstawienie powstaje w ramach projektu „Moja przygoda  

z muzyką” realizowanego przez stowarzyszenie Możemy, które otrzymało 

dofinansowanie Fundacji BGK w programie „Na dobry początek. Partnerem 

stowarzyszenia przy realizacji tego projektu jest nasza szkoła. 
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Magiczny pył 

  

 

Kolejne klasy edukacji wczesnoszkolnej biorą w październiku udział  

w zajęciach artystycznych organizowanych przez Kreoplanetę. 

 Animatorka, pani Alicja Nowak, która już niejednokrotnie gościła  

w naszej szkole, tym razem zaproponowała maluchom eksperymenty  

z magicznym pyłem. Zaczarowany proszek to nic innego jak hydrożel, który 

po zalaniu wodą pęcznieje tworząc galaretowate granulki, dające się 

świetnie barwić i kształtować przy pomocy foremek. Dzieci miały mnóstwo 

radości z zabawy tym niecodziennym tworzywem. Oprócz ciekawych 

kompozycji kolorystycznych hydrożel przysparzał także wrażeń 

sensorycznych. Maluchy dowiedziały się także, że substancja ta 

wykorzystywana jest w ogrodnictwie i do wypełniania dziecięcych pieluszek. 

Na zakończenie zajęć zawsze był czas na pamiątkowe zdjęcia i prezentację 

tęczowych prac. 
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Ślubowanie w cieniu pandemii 

6 listopada, w ostatni dzień nauki 

stacjonarnej, udało się zorganizować 

ślubowanie pierwszoklasistów.  

 W tym roku aż 46 zuchów składało 

przysięgę,  obiecując przynieść chwałę naszej 

szkole. Wcześniej dzieci popisywały się 

znajomością liter, cyfr, przepisów ruchu 

drogowego, a także prezentowały się  

w tańcach, wierszach i piosenkach. Kiedy już udowodniły swoje umiejętności, 

dyrektor szkoły pan Mirosław Grzelczyk dokonał tradycyjnego pasowania  

przykładając do ramienia każdego pierwszoklasisty ogromny ołówek. 

Maluchy otrzymały pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz drobne 

upominki i słodycze od starszych kolegów.  

 

 Uroczystość obserwowali  jedynie uczniowie klas II i III. Zabrakło 

rodziców, którym obecna trudna sytuacja spowodowana pandemią, 

udaremniła oglądanie ślubowania. Wszyscy zgromadzeni gorąco jednak 

kibicowali maluchom, aby zapewnić im przyjazną atmosferę i dodać otuchy. 

Wychowawstwo w tym roku objęły panie: 

Małgorzata Dudziak – klasa 1a Dorota Śmiglewska – klasa 1b 
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Nasi w Bukówcu 

 Pandemia pokrzyżowała w tym 

roku plany wielu przedsięwzięć. 

Problemy nie ominęły także 

organizatorów corocznej imprezy 

„Mówimy gwarą” w Bukówcu Górnym. 

XXIV konkurs odbył się bez publiczności,  

a nawet bez jurorów! W niedzielę 22 

listopada uczestnicy gwarowych popisów 

o wyznaczonych porach zjawiali się w sali 

wiejskiej i tylko w obecności operatora, 

instruktora oraz organizatorki, pani Zofii 

Dragan rejestrowali swoje wystąpienia. 

Komisja konkursowa oceniała zatem nagrane prezentacje. Oto wyniki:  

I miejsce w kategorii Szaranki otrzymała Julia Halasa z klasy 5a 
III miejsce w kategorii Szaranki zdobyła Liliana Musielak z kl. 4b 
IV miejsce w kategorii Młode Stare Wróble zdobyli Józek Pietrucha i Staś 
Czubała z kl.6c 
Uczestnicy otrzymali nagrody pieniężne i pamiątkowe koszulki. 
Występ chłopców jest w przygotowaniu, ale popisy Julii i Liliany można już 
obejrzeć na facebookowej stronie „gwara w sieci”: 
https://www.facebook.com/gwarawsieci/videos/745311836072614 

https://www.facebook.com/gwarawsieci/videos/745311836072614
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Warsztaty artystyczne dla najmłodszych 

 W ostatnich tygodniach najmłodsi uczniowie 

uczestniczyli w zajęciach artystycznych. 

W lutym do szkoły przyjechała pani Alicja Nowak  

z KREOplanety. Animatorka nauczyła dzieci, jak 

wytwarzać mydełka. Uczniowie rozpuszczoną glicerynę wlewali w foremki, 

dodawali barwniki i aromaty, dosypywali dekoracje. Kiedy całość zastygła, 

powstały różnokolorowe serduszka i kwiatki, a sale lekcyjne wypełniła woń 

cynamonu, róż, wanilii, a nawet czekolady. 

 W marcu w artystyczną podróż zabrała maluchy pani Lidia Gertner-

Woźna z pracowni terapeutycznej „Dmuchawce, latawce”. Zaproponowała 

uczniom malowanie na wodzie. Technika ta  wymagała naniesienia na wodę 

specjalnych farb, które po zanurzeniu papieru, odciskały na nim fantazyjne 

wzory. Trzecioklasiści natomiast pracowali techniką szablonu. Powstały 

świetne górskie pejzaże, widoczki lub abstrakcyjne obrazki pełne ekspresji. 

 Uczniowie byli niezwykle zadowoleni z warsztatów. Obie panie 

zaoferowały techniki, w których dzieci mogły się wykazać bez względu na 

zdolności manuale – wszystkie prace okazały się efektowne i ciekawe.  

Planowane są kolejne zajęcia. 
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Złotówki dla Marysi 

 Na początku maja 

uczniowie klas I – III 

zaangażowali się w akcję 

charytatywną na rzecz małej 

Marysi, wykonując na 

dziedzińcu szkoły podskoki – 

pajacyki.  Przypomnijmy, że 

dziewczynka cierpi na rzadką 

chorobę SMA1, a jej rodzice 

próbują uzbierać pieniądze na 

terapię genową. 

 13 maja maluchy 

z naszej szkoły wzięły 

udział w kolejnej zbiórce 

pieniędzy. Ponieważ liczy się każda złotówka, to właśnie takie nominały 

przynieśli uczniowie. Następnie, na dziedzińcu szkoły, dzieci ułożyły z monet 

węże - najdłuższy  udało się utworzyć klasie 3b. Wszystkie jednak bardzo się 

starały i wiele maluchów 

opróżniło swoje skarbonki, 

aby wesprzeć małą Marysię. 

Dzieci z klasy 1 a dołożyły 

jeszcze pieniądze o innych 

nominałach, których nie 

mogły wykorzystać na 

dziedzińcu i okazało się, że w 

całej akcji uzbierano 1051 zł. 

Suma ta została wpłacona na 

konto dziewczynki, a nasi 

uczniowie już myślą nad 

kolejnym wydarzeniem, które 

pomoże zebrać pieniądze na 

leczenie 

Marysi.  
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 Reprezentacja dziewcząt z naszej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach 

Powiatu Leszczyńskiego w siatkówce plażowej, które odbyły się  

w poniedziałek, 14 czerwca na obiektach 3 Liceum Ogólnokształcącego  

w Lesznie. 

 Nie zabrakło świetnych zagrań, akcji z poświęceniem i dobrej zabawy. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Oliwia Lipowa, Hanna Andrzejewska  

i Anastazja Matyla zajęła V miejsce. 

Gratulujemy! 
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Zawody czwórbojowe 

 

 We wtorek, 8 czerwca, odbyły się 

Mistrzostwa Powiatu Leszczyńskiego  

w czwórboju lekkoatletycznym. W zawodach 

rozegranych na stadionie lekkoatletycznym  

w Lesznie wzięły udział drużyny dziewcząt  

i chłopców z naszej szkoły. 

 Rywalizacja odbywała się w czterech 

konkurencjach: skok w dal, bieg na 60 metrów, 

rzut piłeczką palantową oraz bieg na 600 metrów 

dla dziewcząt i 1000 metrów dla chłopców. Nasze drużyny zajęły 5. miejsca 

w swoich kategoriach. Po indywidualne sukcesy sięgnął Nikodem 

Szkudlarczyk, który okazał się najlepszy w biegu na 60 metrów oraz zajął 

drugie miejsce w skoku w dal. Ponadto zdobył brązowy medal w ogólnej 

klasyfikacji czwórbojowej spośród wszystkich startujących w zawodach 

chłopców. 

 Dziękujemy za poświęcenie i zaangażowanie. 

 

 


