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ROZWIĄZANIE KONKURSU
PLASTYCZNEGO
16 listopada nastąpiło rozwiązanie konkursu
plastycznego pt.: „100 flag na 100-lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości”. Zainteresowanie
konkursem było bardzo duże. Nagrodzono wszystkie
prace, a szczególnie wyróżniono te najbardziej
wartościowe. Gratulujemy!!!
WARSZTATY O ZDROWYM ODŻYWIANIU
21 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty
obejmujące tematykę zdrowego żywienia odczytywanie etykiet produktów spożywczych.
Uczniowie klas VI-VIII uczyli się jak czytać etykiety
i obliczali zawartość cukru w przykładowych
produktach, które spożywają na co dzień. To była
bardzo pouczająca lekcja, która uświadomiła nam jak
ważne jest zdrowe odżywianie i rezygnacja ze złych
nawyków żywieniowych.
TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ
19 – 23 listopada w naszej szkole odbył się Tydzień
Edukacji
Globalnej
pod
hasłem
„Cele

Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na
wyzwania zmieniającego się świata!”. Do programu
zakwalifikowaliśmy się jako jedyna szkoła
z województwa łódzkiego. Wykonaliśmy liczne
zadania, plakaty oraz konkursy. Za te działania szkoła
została nagrodzona certyfikatem.
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
26 listopada w oddziale przedszkolnym obchodzono
Święto Pluszowego Misia. Tego dnia każdy przyniósł
swojego ulubieńca, który towarzyszył mu podczas
zabaw. Przedszkolaki bawiły się wspaniale!
III MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE!!!
27 listopada w Wieruszowie odbył się Finał
Wojewódzki Tenisa Stołowego Dziewcząt w ramach
Igrzysk Dzieci. Brały w nim udział nasze
dziewczyny: Nikola Makos, Aleksandra Paprocka
oraz
Patrycja
Bernaś,
które
fenomenalnie
zdeklasowany przeciwniczki i zajęły III miejsce.
Jesteście wielkie! Brawo, brawo, brawo!!!
ZABAWA SZKOLNA
29 listopada w naszej szkole odbyła się wspaniała
zabawa szkolna. Wszystkim dopisywały doskonałe
humory. Nie zabrakło też zabaw, które jak zwykle
przynoszą wiele pozytywnych emocji. Nie mogło
zabraknąć przepysznej pizzy. Imprezę możemy
zaliczyć do bardzo udanych.
WARSZTATY KULINARNE
3 grudnia uczniowie klas I-III uczestniczyli
w warsztatach kulinarnych w Pizzerii Da Grasso
w Wieluniu. Największą atrakcją była możliwość
samodzielnego przygotowania własnej pizzy
z ulubionymi dodatkami. Był to naprawdę świetny
wyjazd integrujący młodsze klasy!
WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

6 grudnia zawitał do naszej szkoły niezwykły
gość! Był to tak bardzo wyczekiwany przez
wszystkich Święty Mikołaj. Jak co roku Jego

wizyta wzbudza na twarzach wszystkich szeroki
uśmiech a w sercach ogromną radość. Kochany
Święty Mikołaju już dziś zapraszamy za rok!
REKOLEKCJE ADWENTOWE
5 – 7 grudnia w naszej szkole przeżywaliśmy
adwentowe dni skupienia. To szczególny dla nas
czas, ponieważ pozwala on nam właściwie
przygotować się do nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia. Każdy z nas zawierzył swoje życie
Maryi i otworzył serce na Dary Ducha Świętego.
NIEPOKALANE POCZĘCIE
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7 grudnia cała społeczność szkolna uczestniczyła
w
krótkim
wspomnieniu
dotyczącym
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Święto to przypadające 8 grudnia, jest dla
nas szczególnie ważne, ponieważ w tym dniu
organ prowadzący naszą szkołę - Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą
w Częstochowie - obchodzi swoje święto
patronalne, ponieważ naszą patronką jest Maryja
Niepokalana.
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
10 grudnia chłopaki klas starszych reprezentowali
naszą szkołę podczas kolejnego już Mikołajkowego
Turnieju Piłki Nożnej odbywającego się w Szkole
Podstawowej SPSK w Wieluniu. Do turnieju zgłosiło
się aż 10 drużyn i wśród nich ta najlepsza, czyli nasza!
Panowie gratulacje, jesteście najlepsi!!!
WARSZTATY Z MIODOBRANIA
13 grudnia dzieci z oddziału przedszkolnego
i klas I-IV uczestniczyli w wyjątkowych warsztatach
z miodobrania. Każdy z uczestników
mógł
„nawirować” sobie miodziku do słoiczka. To było
naprawdę bardzo słodkie spotkanie…

MITYNG PŁYWACKI „ZŁOTA PŁETWA”
15 grudnia uczniowie naszej szkoły w składzie: Olga
Osuch, Wiktoria Kapela, Julia Stasiak i Sebastian
Stasiak uczestniczyli w XXVIII Mitingu Pływackim
„Złota Płetwa”. Gratulujemy wam sukcesów
i trzymamy mocno kciuki za kolejne osiągnięcia!
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
16 grudnia w Domu Ludowym w Jajczakach odbyły
się Jasełka bożonarodzeniowe. Swoją obecnością
zaszczycili nas licznie przybyli goście. Uczniowie w
pięknym montażu słowno – muzycznym ukazali
prawdziwą historię narodzin Jezusa w Betlejem.
Wszyscy zebrani byli pod wrażeniem wspaniałego
występu. Po części artystycznej goście, uczniowie
i nauczyciele zasiedli do wigilijnego poczęstunku
przygotowanego przez panie z Koła Gospodyń
Wiejskich Jajczaki i Strugi. Nie mogło zabraknąć
także corocznego kiermaszu bożonarodzeniowego, na
którym każdy mógł znaleźć coś dla siebie…
WYJAZD MIKOŁAJKOWY
18 grudnia klasy IV - VIII w ramach prezentu od
św. Mikołaja pojechały na smaczną pizzę i seans
filmowy do kina Syrena. Wszyscy świetnie się bawili
a dobry humor dopisywał uczniom aż do samego
końca. Takie prezenty to my lubimy!!!
WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE
19 grudnia dzieci oraz rodzice z oddziału
przedszkolnego
uczestniczyli
w
corocznych
warsztatach bożonarodzeniowych. Tym razem
wszyscy świetnie bawili się podczas wykonywania
świątecznych dekoracji. Na pewno będą one miłym
wspomnieniem tych wspólnie spędzonych chwil…
WARSZTATY Z KOŁEM GOSPODYŃ
WIEJSKICH JAJCZAKI I STRUGI
20 grudnia w Domu Ludowym w Jajczakach odbyły
się warsztaty bożonarodzeniowe z udziałem pań
z Koła Gospodyń Wiejskich Jajczaki i Strugi. Tym

razem przy dźwiękach kolęd wspólnie robiliśmy
przepyszne ciasteczka oraz ozdabialiśmy torebeczki.
Panie opowiedziały nam również wiele ciekawostek
dotyczących tradycji świątecznych z naszego
regionu. Dziękujemy.
ROZWIĄZANIE KONKURSU
20 grudnia nastąpiło rozwiązanie III edycji konkursu
miedzyszkolnego pt. „Najpiękniejsza ozdoba
choinkowa”. Spośród ponad 260 prac wybrano te,
które zwróciły naszą szczególną uwagę. Dziękujemy
wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!
WYJAZD DO TEATRU
10 stycznia uczniowie klas IV-VI pojechali na
spektakl pt. „Oskar i Pani Roża” do Teatru Śląskiego
w Katowicach. Spektakl wzbudził wśród uczniów
bardzo różne emocje – od uśmiechu aż po łzy. Jednak
wspólnie
stwierdzili,
że
jest
to
jeden
z najpiękniejszych spektakli jaki mogli do tej pory
oglądać.

dziadków i zaproszono
poczęstunek…

wszystkich

na

słodki

MITING PŁYWACKI
25 stycznia po raz szósty odbył się Integracyjny Miting
Pływacki w Wieluniu. Nasi reprezentanci nie mieli
sobie równych i przywieźli ze sobą mnóstwo medali.
Była to zacięta walka, ale przede wszystkim super
zabawa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
POWIATOWY FESTIWAL KOLĘD
I PASTORAŁEK
28 stycznia przedszkolaki z oddziału przedszkolnego
w składzie: Julia Gońda, Zuzanna Kukuła i Cezary
Makos reprezentowali naszą placówkę na Powiatowym
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kadłubie. Poziom
reprezentowanych talentów wokalnych był na bardzo
wysokim poziomie, dlatego też wszyscy uczestnicy
zostali nagrodzeni pierwszym miejscem. Gratulujemy!

WARSZTATY Z ODLEWÓW
11 stycznia w naszej szkole odbyły się warsztaty
techniczno-plastyczne z odlewów gipsowych dla
młodszych klas. Każdy z uczniów mógł wykonać
własne odlewy. Efekty końcowe wyglądały naprawdę
zjawiskowo. To była super zabawa!!!

BEZPIECZNE GOSPODARSTWO
29 stycznia uczniowie klas V
uczestniczyli
w warsztatach profilaktycznych, które zostały
przeprowadzone przez przedstawicieli KRUS – u ze
Zduńskiej Woli. W trakcie zajęć zorganizowany został
konkurs, w którym uczniowie mogli wykazać się
wiedzą zdobytą podczas zajęć i wygrać atrakcyjne
nagrody. Było super!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
20 stycznia 2018 r. przed szeroką publicznością
kochanych babć i dziadków swoje talenty
zaprezentowały przedszkolaki oraz
uczniowie
z naszej szkoły. Przedstawiono kilka krótkich skeczy,
które wywołały uśmiech oglądających, zaśpiewano
piękne piosenki oraz zatańczono dwie choreografie
tańca nowoczesnego. Ponadto uczniowie klas
starszych specjalnie na tę okazję stworzyli grupę
muzyczną, w której zagrano piękne 100 lat. Po
występach artystycznych każdy wnuczek i wnuczka
wręczyli drobne upominki przygotowane dla swoich

1 % PODATKU
Jeśli pragniecie Państwo wesprzeć naszą szkołę,
prosimy o przekazanie na ten cel
1%
swojego
podatku. Przekazując 1% podatku nic nie tracisz,
a staniesz się powodem radości wielu dzieci,
szczęśliwych z posiadania tak życzliwych i hojnych
Przyjaciół, którzy pomogli zrealizować ich marzenia
o dobrej szkole. Nie zniechęcaj się faktem, że 1%
Twojego podatku może wynosić kilka złotych –
jesteśmy wdzięczni za najmniejszy dar, gdyż wielkie
rzeczy składają się z małych. Szczegóły znajdziecie
Państwo u wicedyrektora szkoły i wychowawców.

