
Co słychać
w SP 217

Szkoła 

w różnych wymiarach...



Za nami dwa miesiące nauki w roku szkolnym
2020/2021.

Nadszedł zatem czas na krótkie podsumowanie
efektów współpracy uczniów, nauczycieli i
rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji:)



• 15 września obchodziliśmy Dzień Kropki, jest to święto kreatywności i 
zabawy. Uczniowie wielu klas mieli okazję zmierzyć się z niecodziennymi 
zadaniami i zaprezentować swoje mocne strony.



Wirtualna galeria – historia czarnej kropki

Każdy uczeń dostał czarną kropkę i miał za zadanie zilustrować jakąś historię, której jest 
ona bohaterem. Wyobraźnia nie ma granic :)



• Uczniowie naszej szkoły 
włączyli się do akcji.



Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły 
w koszulkach (i maseczkach:)
z napisami w różnych językach. Akcja 
ma na celu ukazanie różnorodności i 
zachęcenie do nauki języków obcych.



• Po raz 3 nasza szkoła 
przystąpiła do akcji, której 
celem jest zakładanie bibliotek 
w szpitalach i domach pomocy.

• Zebraliśmy 4 kartony książek!



Dnia 01.10.2020 obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Galeria klasy 3c 
przedstawiające sposoby 
wspierania osób starszych.



• Uczniowie wszystkich klas sprawdzali swoje umiejętności i 
rozwiązywali matematyczne łamigłówki.

• Sprawdzili również znajomość tabliczki mnożenia wśród 
nauczycieli.

• Gratulujemy wszystkim Ekspertom Tabliczki Mnożenia

W piątek 2 X 2020 r. obchodziliśmy w naszej szkole 
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.



• 13 października uczniowie zmierzyli 
się z zadaniem wymagającym 
kreatywności i znajomości przysłów.

• Na 35 osób, które wzięły udział w 
zabawie, czekały niespodzianki.



Galeria postaci 
z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej

• Jak co roku uczniowie 
naszej szkoły bardzo licznie 
wzięli udział w zabawie 
plastycznej „Galeria 
postaci”. Powstało wiele 
ciekawych prac, 
pokazujących pracowników 
szkoły z punktu widzenia 
dzieci i młodzieży.



TYDZIEŃ UCZNIOWSKIEJ SUPERMOCY

To był tydzień podczas którego w klasach 
zorganizowane były warsztaty, gry i zabawy, w 
których uczniowie mieli szansę poznać siebie i 
swoje mocne strony.



WYBORY DO SAMORZĄDU KLAS 6-8

W drugiej połowie października odbyły się wybory do 
Samorządu uczniowskiego klas 6-8.
Nowy skład Rady SU przedstawia się następująco:
Przewodniczący
Szymon Czyżewski kl. 8c
Zastępczynie przewodniczącego:
Aleksandra Włodek kl. 8d
Paulina Dziedzic kl. 8dw
Członkowie Rady SU
Julia Kozłowska
Julia Półtorak 
Nikola Rogowska 
Julia Szenk



Klasy młodsze świętowały w szkole 
Odzyskanie Niepodległości



Szkolny monitoring 
powietrza

• Od października na korytarzu przy sali 68 działał SZKOLNY MONITORING JAKOŚCI 
POWIETRZA, na podstawie danych z aplikacji Kanarek społeczność szkolna była 
regularnie informowana o jakości powietrza.



Bierzemy udział w projekcie 
Wars i Sawa. Uczniowie grają w 
szachy. Liczba szachistów w 
naszej szkole rośnie.



• Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli mogą realizować 
następujące projekty edukacyjne:

• Zdrowe żywienie w liczbach i nie tylko. 1,2,3-Eat healthy

• Symetria w otaczającym nas świecie

• Układ okresowy pierwiastków chemicznych- źródło 
wiedzy chemicznej i historycznych ciekawostek

• Jak wyglądała wiara moich dziadków?

• Bariery architektoniczne w Rembertowie

• Matematyka w sporcie



Nietypowe lekcje

2c ruszyła w plener, by 
obserwować przyrodę,
dowiedzieć się się jak działa 
kompas, nauczyć się określać 
kierunki świata itp.



Nietypowe lekcje

• Na przyrodniczą eskapadę 
wyruszyła także 2b.



Nietypowe lekcje

Podczas zajęć z kleksografii
uczniowie klasy 3b mogli poczuć się 
jak w Akademii pana Kleksa.



Nietypowe lekcje

• Uczniowie klasy 5a stoczyli niecodzienną 
bitwę na pytania dotyczące lektury 
"Chłopcy z Placu Broni". 



Nietypowe lekcje

Uczennica klasy 5a, 
Zosia Borowska
wykonała przepiękną 
makietę Placu Broni



Nietypowe lekcje

• Klasy 1 rozpoczęły współpracę z 
Fundacją Centralnego Domu 
Technologii.

• W ramach warsztatów on-line i zajęć 
na żywo z edukatorem uczniowie 
poznawali świat programowania z 
robotami Photon.



KONKURSY



Zabawka ekologiczna – konkurs dla klas 1-3

• Poziom wszystkich prac zgłoszonych do konkursu oraz zaangażowanie w ich 
wykonanie były wysokie. Wszyscy uczniowie, którzy wykonali prace na konkurs 
otrzymali wyróżnienia.



Sesja jesienna

3 listopada odbył się on-line konkurs 
matematyczny OLIMPUS sesja 
jesienna. Przystąpiło do niego 31 
uczniów wyłonionych we 
wcześniejszych eliminacjach 
szkolnych.



MULTITEST z języka angielskiego

22 października 25 uczniów z klas 4-8 
przystąpiło do ogólnopolskiego 
konkursu z języka angielskiego 
MULTITEST.



Konkursy fotograficzne

• Szkolny konkurs fotograficzny 
"Bądź jak Dyzio". Spłynęło wiele 
ciekawych prac – trwa 
głosowanie!

• Nasi uczniowie biorą też udział w 
XI edycji Międzynarodowego 
Konkursu Fotograficznego pt. 
Matematyka w obiektywie 
organizowanym przez 
Uniwersytet Szczeciński.



Wizerunek Maryi na świecie

• I miejsce:
- Patryk J. 4A
- Alicja K. 7A

II miejsce - Zofia A. 6A

III miejsce - Mikołaj U. 5B

Wyróżnienia:
- Olga R. 4E
- Klaudia Cz. 6E
- Zofia W. 7A

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie :)



V Książkowa Lista Przebojów

• Już po raz piąty Biblioteka Szkolna zaprosiła do udziału w 
konkursie Tworzymy Książkową Listę Przebojów.

Wyróżnienia otrzymali :
Jagoda Karczmarz, Milena Kościuk, 
Rita Rogoń kl. II b,
Maja Krasowska kl. II d,
Tadeusz Babicz i Pola Molska kl. III a,
Roksana Gąsiorowska kl. III b,
Oliwia Białkowska kl. III d.



IX Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych 
dla klas 1-3

Tegoroczny IX Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznych po raz pierwszy odbył się w 
warunkach nietypowych. Uczestnicy zaśpiewali wybrane utwory w domu, a nagrania 
wysłali organizatorom konkursu. Komisja wysłuchała przesłane pieśni i wyłoniła 
następujących zwycięzców:

Kategoria klasy 1-2:
I miejsce: Jagoda Karczmarz klasa 2B
II miejsce: Adrian Rosiński klasa 2A
III miejsce: Zofia Czop klasa 1A
Kategoria klasy 3:
ex aequo I miejsce:
Paulina Burzymowska klasa 3B
Radosław Stypich klasa 3C
II miejsce: Nicole Borkowska klasa 3D 
III miejsce Krzysztof Kurant klasa 3B



Konkurs na prezentację multimedialną
Droga do Niepodległej

Konkurs skierowany był do uczniów klas 7. 
Laureatem został Jakub Kosyl z klasy 7dw.
Jego pracę można obejrzeć na stronie szkoły.



SWIETLICA
1



Świetlicowe projekty edukacyjne

• Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Emocja" 
wspierający rozwój społeczny i emocjonalny 
dzieci.

• Projekt edukacyjny "Magiczna moc bajek" 
czyli bajkowa podróż do krainy wartości 
i dziecięcej wyobraźni.



16 października w świetlicy klas młodszych odbyło się
uroczyste Pasowanie na Świetliczaka klas pierwszych.



Konkurs plastyczny "Czyste Ręce"

Dnia 21.10.2020 został 
rozstrzygnięty konkurs plastyczny 
"Czyste Ręce".
W konkursie wzięło udział 35 prac.



Świetlicowy teatr Dorkowo

Teatr „Dorkowo” 
zaproponował dzieciom 
krótkie przedstawienia 
tematyczne i scenki dramowe.



Myszka Miki w zabawie uczy matematyki – gry matematyczne

Gimnastyka ciała i umysłu w świetlicy

Codzienna porcja porannej gimnastyki



Do 
zobaczenia!


