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II okres nauki w CZWÓRCE

Z datą 01.02.2021r. rozpoczęliśmy naukę w II. okresie
roku szkolnego 2020/2021. Ten wyjątkowy rok
szkolny stawia przed nami sporo wyzwań i zmian.
Jedną z nich była zmiana dotycząca ferii zimowych,
które odbyły się tuż po przerwie świątecznej.

Wszyscy jednak zwarci i gotowi powróciliśmy do
pracy... przed ekrany swoich komputerów. Nie tracimy
jednak nadziei, iż uda nam się jak najszybciej
powrócić do szkoły.

I okres nauki zamknęliśmy niemałymi sukcesami!
Aż 134 uczniów otrzymało średnią ocen co najmniej
4,75!

Klasa z najwyższą średnią ocen:

Średnia 4,86 - 4b, wychowawca- Pani Grażyna
Miecznikowska.

.

Trzy najwyższe średnie w szkole to:

6.00 Keller Wiktoria 6c wzorowe
6.00 Stachurska Daria 7e wzorowe
5.92 Lasota Zuzanna 6d wzorowe

Klasa z najwyższą frekwencją: 96%
1a wychowawca – Izabel Szczech

Uczniowie ze 100% frekwencją:
Klasy I-III (17 osób)
Kraśnicki Borys – klasa 1a
Bonisławska Natalia – klasa 1b
Borucki Sergiusz – klasa 1b
Żurawska Julia – klasa 1b
Kopański Maksymilian – klasa 2a
Maciąg Maria – klasa 2a
Ćwikliński Brian – klasa 2b
Goszka Kaja – klasa 2b
Śliwiński Aleksander – klasa 2b
Wiśniewski Jakub – klasa 2b
Ogonowska Julia – klasa 3a
Kozłowska Julita – klasa 3b

Brzozowski Franciszek – klasa 3c
Hasiak Emilia – klasa 3c
Kwiatkowski Jan – klasa 3c
Lipka Nadia – klasa 3c
Wodzyńska Zofia – klasa 3c

Klasy IV-VIII (16 osób):

Stachurski Karol – klasa 4a
Peć Lena – klasa 4b
Kocięda Lena – klasa 5a
Kurgan Krystian – klasa 5a
Spychała Aniela – klasa 5a
Krukowski Norbert – klasa 5a
Przybyszewska Adrianna – klasa 6a
Cieślicki Alan – klasa 6b
Wiśniewski Dominik – klasa 6b
Bagniewska Julia – klasa 6d
Ogrodowczyk Mikołaj – klasa 6d
Siatkowska Amelia – klasa 6d
Woycicka Zofia – klasa 6d
Dobucki Jakub – klasa 7a
Maluchnik Kacper – klasa 7a
Pergoł Lena – klasa 8c

GRATULUJEMY !!!

.
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CHCESZ OKAZAĆ SWOJE UCZUCIE, ALE NIE WIESZ JAK?

ZDALNA POCZTA WALENTYNKOWA, 
TO ŚWIETNE ROZWIĄZANIE!

1. Wyraź słowami to, co czujesz...

2. Prześlij kartkę lub list walentynkowy do nas:
walentynki2021sp4dzialdowo@wp.pl

3. MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ ! :-)

.
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11.lutego obchodziliśmy
Tłusty Czwartek.

Tego dnia 

kalorie liczy się inaczej ;-)

W komentarzach pochwalcie się:

ile pączków zjedliście?
które są Waszymi ulubionymi ?

Czekamy na Wasze odpowiedzi!

.

HISTORIA TŁUSTEGO CZWARTKU

Geneza tłustego czwartku sięga starożytności. Był to dzień, kiedy świętowano odejście
zimy, a witano przyjście wiosny. Ucztowanie opierało się głównie na jedzeniu tłustych
potraw. Jeszcze w kulturze słowiańskiej, w czasach przedchrześcijańskich był zwyczaj
jadania tłustych wypieków z okazji ważnych uroczystości, Pączki są dopiero od kilku
stuleci są specjałem polskiej kuchni zapustnej. Co dawniej w Polsce jadano w tłusty
czwartek? Skąd pochodzą pączki? 

Zwyczaj jedzenia w Tłusty Czwartek pączków, zwanych pampuchami, zadomowił się w
Polsce już w XVII wieku, ale raczej w miastach i na dworach. Na wsi pojawiły się pod
koniec XIX i na początku XX wieku. Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty
Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym.
Pierwsze polskie pączki wcale nie były słodkie. Miały postać nadziewanego słoniną
chlebowego ciasta, smażonego na smalcu.
Pączki były znane w starożytnym Rzymie, spożywano je podczas obchodów przełomu
zimowo-wiosennego. Początkowo pączki nie były przygotowywane na słodko. Słodki
pączek jest zapewne zapożyczeniem z kuchni arabskiej.

.
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W dniach 26.02.-28.02.2021r. w naszej szkole odbył
się próbny egzamin ósmoklasisty. Mimo trudnej
sytuacji związanej z pandemią, w reżimie sanitarnym
w tle, uczniowie przystąpili do egzaminów
przygotowanych przez Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe (GWO).

. .
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          NA WESOŁO, CZYLI... DOWCIPY SZKOLNE

Ojciec pyta syna:

- Co robiliście dziś na matematyce?

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w
szkole, też szukaliśmy wspólnego
mianownika! Że też nikt go do tej pory nie
znalazł...

– No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie
nauczyłaś nazw miesięcy:

– Sty...?

– Czeń!

– Lu...?

– Ty!

– A dalej sama!

– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik,
pad i dzień!

W szkole pani kazała narysować swoich rodziców.
Po chwili podchodzi do małej Karolinki i pyta:

-Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?

-Bo nie mam łysej kredki...

Nauczycielka pyta Kazia:

- Gdzie jest podmiot w zdaniu: "Złodziej klejnotów
został aresztowany"?

- W więzieniu, proszę pani.
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