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X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

 

            Obchody X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia odbyły się w naszej szkole                                  

2 października 2020r. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” 

zaległości po wakacjach.  Uczniowie przygotowali maseczki   i koszulki zawierające działania 

tabliczki mnożenia. Klasy 4-6 pisały test, w którym liczyła się zarówno znajomość tabliczki 

mnożenia, jak i szybkość liczenia.  Natomiast klasy 7-8 rywalizowały w sali komputerowej      

na platformie Kahoot. Obchodzony w szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia wywołał 

wśród uczniów wiele pozytywnych emocji oraz pobudził chęć zdrowej rywalizacji.  

          Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać 

tabliczkę mnożenia. W imieniu nauczycieli matematyki dziękuję  wszystkim uczestnikom,         

a mistrzom jeszcze raz serdecznie gratuluję! "#$% 
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Katarzyna Twardowska 

 

 

Praca wre… 
 

            Wielu uczniów klas IV – VI wykazuje duże zainteresowanie pracami rękodzielniczymi.   

To z myślą o nich, od października wznowiło swoją działalność koło „Złote rączki”.   Celem 

koła jest rozbudzanie zainteresowań, wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności 

uczestniczących w zajęciach uczniów. Członkowie koła bardzo chętnie biorą udział w jego 

pracach i zawsze są do nich przygotowani. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pory 

roku lub szczególnych okoliczności. Atmosfera, jaka panuje na spotkaniach, jest przyjazna                     
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i wyzwala radość tworzenia, co nas, jako opiekunki, niezmiernie cieszy. Do tej pory dzieci 

wykonały jesienne drzewa z różnych materiałów oraz „jesienne okna” z wytłaczanek                      

po jajkach. Ich dziełem są też dekoracje na okna, a także wiszące ozdoby na girlandy w holu 

szkoły. Ostatnio, koło „Złote rączki” włączyło się również  w przygotowanie kartek z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników szkoły oraz wykonało 

okolicznościową gazetkę na pierwszym piętrze naszej szkoły. 

Elżbieta Andrzejewska 

Zuzanna Neuhoff-Ley 
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      “Żywy pomnik św. Jana Pawła II” stał się już kolejny raz naszym udziałem 
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           Tegoroczny jubileuszowy XX Dzień Papieski odbył się 11 października pod hasłem 

Totus Tuus Cały Twój Maryjo. Jest to wezwanie biskupie Karola Wojtyły. 

Warto wspomnieć o włączeniu się również naszych wolontariuszy w tegoroczną akcję „ Dzieło 

Nowego Tysiąclecia”. Zebrane fundusze 3353,42 zł zostały w całości przeznaczone                          

na ufundowanie stypendiów naukowych dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych 

miejscowości.  

             Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz wszystkim hojnym ofiarodawcom, 

których otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione w niesieniu pomocy .  

Danuta Szczęsna 

Anna Raczkiewicz 
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#CodeWeek 

 
 
       Nasza szkoła uczestniczyła w akcji #CodeWeek, czyli wydarzeniu Europejskiego 

Tygodnia Kodowania, odbywającego się w tym roku w terminie 10-25 października 2020r.   

Jest to społeczna inicjatywa, w ramach której państwa europejskie organizują projekty  

związane z programowaniem. Akcja przeprowadzana jest na terenie całej Europy i dedykowana 

wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Z powodu 

obecnej sytuacji epidemicznej większość  zajęć tegorocznej edycji odbyło się online. W ramach 

tygodnia kodowania uczniowie klas czwartych i szóstych poznali nowy program PixBlocks, 

który uczy kodowania, kreatywności i rozwiązywania problemów. Dzięki naszemu 

zaangażowaniu mogliśmy postawić cegiełkę wsparcia dla naszego kraju w ramach konkurencji 

międzynarodowej. Okazało się, że Polska zwyciężyła CodeWeek 2020!!! 

 

Katarzyna Twardowska 

 

 

 


