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w roku szkolnym 2020/21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GAZETKA    marzec 2021  
 
Szkoły Podstawowej w Szczeglinie 

 PINEZKA 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Szkoła 
Charakterów 
w Szczeglinie 

 

WOJEWÓDZKIE  
 Laureatka Konkursu Plastycznego "Moja gmina, moja mała ojczyzna, moje ulubione 

miejsce" – Aleksandra Andrzejczyk  
 Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym "Moja gmina, moja mała ojczyzna, moje 

ulubione miejsce" - Maksymilian Woch 
POWIATOWE  
 Laureaci Konkursu Plastycznego "Przygoda w Skandynawii" – Radosław Giergiel, 

Jakub Mrowiec 
 Laureaci Powiatowego Konkursu Plastycznego "Ilustrujemy baśnie braci Grimm" – 

Radosław Giergiel, Jakub Mrowiec 
SZKOLNE 
 Laureaci Konkursu "Mistrzowie Matematycznego Zoo" – Kil Michalina, Filip Opioła, 

Alan Barczak, Zuzanna Klepuszewska, Krzysztof Kowalewski, Maksymilian Woch, 
Martyna Michalak, Wiktoria Fudala, Jakub Mrowiec, Adrian Maj. 

 I miejsce w konkursie "Gry Matematyczne" w kategorii kl. IV - VIII – Bartosz 
Warzecha za quiz „Matma w pigułce” 

 II miejsce w konkursie "Gry Matematyczne" w kategorii kl. IV - VIII – Jakub Mrowiec 
za grę „Pora na liczenie” 

 III miejsce w konkursie "Gry Matematyczne" w kategorii kl. IV - VIII – Wiktoria Fudala 
za grę „Kolorowe działania” 

 Wyróżnienie w konkursie "Gry Matematyczne" w kategorii kl. IV - VIII – Adrian Maj 
za grę „Potęgi i pierwiastki” 

 I miejsce w konkursie "Gry Matematyczne" w kategorii kl. "0" - III – Filip Opioła za 
grę „Minionek wśród liczb” 

 II miejsce w konkursie "Gry Matematyczne" w kategorii kl. "0" - III – Jan Dudek za 
grę „Skocznia narciarska” 

 III miejsce w konkursie "Gry Matematyczne" w kategorii kl. "0" - III – Tomasz Dudek 
za grę „Matematyczna wyprawa wiewiórki” 

 Wyróżnienia w konkursie "Matematyczny Hokus-Pokus" – Radosław Giergiel, 
Karolina Kaźmierczak, Dawid Wylęgała, Jakub Mrowiec, Wiktoria Fudala, 
Bartosz Warzecha 

Wydarzenia 
 
Wrzesień 2020 

 Uroczysta inauguracja roku szkolnego 
 Udział w IV Spotkaniu z Rzemiosłem i Sztuką 

Kowalską w Węgorzewie PRZYSTANEK KUŹNIA 
 Zabawy i konkurencje pt. „Świat zwierząt” dla 

klas młodszych z okazji Dnia Języków 
Europejskich 

 Prezentacje, quizy i międzyklasowy konkurs 
„Mistrz Języków Obcych” dla klas starszych 
podczas Dnia Języków Europejskich 

 
Październik 2020 

 Uroczysty montaż słowno-muzyczny o Janie 
Pawle II pt. „Droga do świętości” 

 Uroczyste obchody Dnia Nauczyciela. 
 
  
   
 

Organem prowadzącym Szkołę  
jest Stowarzyszenie 

 
   
 
 



 
W roku szkolnym 2020/21 realizowaliśmy projekt 

dofinansowany przez Fundację mBank  
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  Listopad 2020 
 Organizacja zdalnego nauczania poprzez aplikację 

Teams oraz Platformę Edukacyjną założoną na stronie 
internetowej szkoły. 

 Przystąpienie do projektu „Matematyczny Hokus-
Pokus” 

 
Grudzień 2020 
 Warsztaty przygotowujące uczniów do konkursu 

„Mistrzowie Matematycznego Zoo” 
 Organizacja konkursu „Mistrzowie Matematycznego 

Zoo” 
 
Styczeń 2021 
 Warsztaty przygotowujące uczniów do konkursu „Gry 

Matematyczne” 
 Organizacja konkursu „Gry Matematyczne” 
    
Luty 2021 
 Tydzień Tabliczki Mnożenia 
 Udział w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej 

"Ukryte dziedzictwo, co kryje polska ziemia" 
 Warsztaty przygotowujące uczniów do konkursu 

„Kulinarny Hokus-Pokus” 
 „Bezpieczeństwo w sieci” – wykład on-line dla 

nauczycieli, członków Stowarzyszenia i rodziców 
przeprowadzony przez Pana dr Krzysztofa Kaczmarka 
– adiunkta w Katedrze Studiów Europejskich Wydziału 
Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej 
 

Marzec 2021 
 Podsumowanie konkursu „Kulinarny Hokus-Pokus” 
 „Prawda i mity o reklamie” – wykład on-line dla 

nauczycieli, członków Stowarzyszenia i rodziców 
przeprowadzony przez Pana dr Piotra Szarszewskiego 
– medioznawcę, prodziekana ds. studenckich 
Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. 

 
 

Zapraszamy na FACEBOOK 
i stronę internetową: http://szczeglino.pl/  

 
 
 
 

Z funduszy projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do 
geometrii, materiały plastyczne i nagrody dla uczniów. 
Odbyło się szereg działań: 
 

 „Mistrzowie Matematycznego Zoo” – konkurs na bazie 
portalu https://www.matzoo.pl/  

 Prezentacja sposobu wykorzystania zakupionych 
pomocy dydaktycznych do nauki geometrii. 

 Konkurs „Matematyczne gry” na przygotowane przez 
uczniów autorskie, gry planszowe lub karciane, w tym 
gry logiczne i ekonomiczne, kształtujące kompetencje 
matematyczne. 

 „Szach-Mat” – prezentacja zasad gry w szachy przez 
wielokrotnego mistrza szachowego – Pana Mirosława 
Mielczarskiego.  

 Konkurs „Kulinarny Hokus-Pokus” – wykorzystanie 
przygotowanych zdrowych potraw do sporządzenia 
"Cenników kulinarnych" czyli obliczeń cen i kosztów 
produktów spożywczych, a prażonego popcornu – do 
porównywania różnicowego i ilorazowego. 

 

Zdalne nauczanie pozwoliło nam odkryć nowe możliwości i skracać odległości. 
W ramach projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję” gościliśmy Panią Katarzynę Towbin - 
nauczycielkę języka angielskiego w Prywatnej Szkole Podstawowej ICO w Tomaszowie 
Lubelskim, a anglistka z naszej szkoły Pani Magdalena Stręciwilk była gościem Szkoły 
w Manowie. 

15 kwietnia 2021 r. klasa VII weźmie udział 
w otwartej lekcji online prowadzonej przez 
native speakerow i trenerów językowych 
z różnych państw, wezmą w niej udział 
uczniowie różnych narodowości. 
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