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SZKOŁY 
 

Nr 3/2020 

Jasiu: Tato tato !!!  
Tata: Co synku?  
Jasiu: Czy ja jestem adoptowany?  
Tata: Byłeś, ale Cię zwrócili.  
  
Pani na lekcji :  
-Jasiu, która rzeka jest dłuższa: Ren czy Missisipi?  
-Missisipi. 
-A o ile?  
-O 6 liter. 
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WITAJ SZKOŁO!!!    
Czyli rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. 

  

1 września wróciliśmy do szkoły. Choć w innej niż 

zwykle  atmosferze, to  dla  wielu uczniów rozpoczęła  się   

nowa   przygoda    oraz  radość  ze   spotkania  kolegów   

i koleżanek.  

Grono uczniów Szkoły Podstawowej w Przystajni zasilili 

nowi uczniowie klas pierwszych, którzy tego dnia byli 

bardzo podekscytowani. Łącznie naukę w klasach 

pierwszych rozpoczęło 47 uczniów. W tym 22 

dziewczynki i 25 chłopców. Utworzono dwie liczne klasy 

pierwsze. Klasa I A, której wychowawczynią została 

pani mgr Joanna Poraj, liczy 23 uczniów, a klasa I B, 

której wychowawczynią jest pani mgr Małgorzata 

Jelonek, liczy 24 uczniów. 

Dla wszystkich z nas nie będzie to łatwy czas, ponieważ 

pandemia  koronawirusa  nie ustaje, a Ministerstwo 

Edukacji zaleca zachowanie szczególnej ostrożności na 

lekcjach i przerwach. Jednak każdy z nas zrobi wszystko, 

byśmy mogli uczyć się w murach szkolnych wśród 

rówieśników. 
 

  

 

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY I NOWE ZASADY  
  

Zachowując poniższe zasady dbasz o siebie i o innych . 

 
 

Jedna maseczka ratuje życie. Noś maseczki!  

Zapobiegajmy dalszemu rozwijaniu się pandemii Covid 19!!!   
 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/bezpieczny-powrot-do-szkoly--czyli-zasady-bezpieczenstwa-obowiazujace-w-nowym-roku-szkolnym


JESIENNE PORADY  
MODA   
Aura jesienna sprzyja przeziębieniom, dlatego ważne jest, by wiedzieć, jak 
się ubierać w tę jesienną porę. Odpowiedni do pogody strój nie zawsze 
musi być nudny. PAMIĘTAJ! Nawet jesienią możesz być modnie ubranym 
zgodnie z obowiązującymi trendami.   
Jesienny trend 2020 to:   
- płaszcz w kolorze beżowym lub w kratkę, 
- sweter z golfem, 
- długie, plisowane spódnice, 
- jeansy, 
- długie sukienki z paskiem w kwieciste wzory, 
- dłuższe marynarki, żakiety, 
- kozaki lub szpilki, 
- małe torebki. 
 

ZDROWE ODŻYWIANIE    
Oto kilka zasad zdrowego jesiennego odżywiania:  
- jemy dużo warzyw i owoców - zwłaszcza świeżych,  
- pamiętajmy, że owoce cytrusowe mają dużą zawartość witaminy 
C,                                                                       
- spożywamy 5 posiłków dziennie, 
- nigdy nie zapominamy o najważniejszym posiłku dnia, jakim jest 
śniadanie, 
- pijemy soki ze świeżo wyciśniętych owoców.  
 
PRODUKTY WZMACNIAJĄCE NASZĄ ODPORNOŚĆ  
Miód -  sam   w  sobie  posiada  działanie   antybiotyczne,   przeciwzapalne 
 i wykrztuśne, zawiera również  witaminy A, C i E; enzymy i związki 
polifenolowe.  
Pigwa - zawiera dużo witaminy C oraz wiele innych witamin, a także 
pierwiastki mineralne, które skutecznie wzmacniają odporność organizmu 
i wspomagają układ odpornościowy w walce z grypą i przeziębieniem  

 

Konkursy w naszej szkole                                                            
 Jak co roku w naszej szkole w miesiącach jesiennych- we 
wrześniu i  w październiku, odbyło się kilka 
konkursów plastycznych, których organizatorem była pani 
mgr Edyta  Galiczak: ,, Jesień na Jurze Krakowsko - 
Częstochowskiej”  oraz ,,Krajobraz”.  Zgodnie 
z regulaminem, aby wziąć udział w konkursie należało 
narysować lub namalować techniką płaską na kartce 
A4 pracę o wskazanej tematyce.  
Wszystkim uczestnikom konkursów życzymy powodzenia  
i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników.  
  

Na rok szkolny 2020/2021 zaplanowano również jak co 
roku konkursy przedmiotowe z:  

 

 j. angielskiego     (26.10.2020)  
 j. polskiego          (28.10.2020)  
 geografii              (27.10.2020)  
 matematyki         (29.10.2020)  
 historii                  (02.11.2020)  
 biologii                  (03.11.2020)  

 

 

 



DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- polskie święto ustanowione 

27 kwietnia 1972 roku. Upamiętnia rocznicę powstania KOMISJI 

EDUKACJI NARODOWEJ, która została utworzona przez króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm 

Rozbiorczy w dniu 14 października 1773. Potocznie dzień ten 

nazwano Dniem Nauczyciela. 

Każdego roku w tym dniu nasi wychowawcy świętują, a uczniowie 

szczególnie okazują im wdzięczność za wkład włożony  

w wychowanie i przekazanie wiedzy. 

W tym roku w bardzo nietypowy sposób obchodziliśmy ten 

szczególny dzień. Musieliśmy zachować odpowiednie warunki 

sanitarne. Nie mógł się odbyć jak co roku apel z tej okazji w hali 

sportowej. Jednak nasi koledzy i koleżanki stanęli na wysokości 

zadania. Klasa 4a oraz 5a przygotowały wraz z wychowawcami 

panią mgr Katarzyną Purą oraz panią mgr Sylwią Płuską uroczystą 

akademię,   która  została  nagrana.  Uczniowie  naszej  szkoły  wraz  

z nauczycielami mogli ją zobaczyć na tablicach interaktywnych w 

swoich klasach. Bardzo dziękujemy naszym młodym aktorom, 

którzy mieli utrudnione zadanie, odgrywając swoje role przed 

kamerą. W tym dniu zajęcia zostały skrócone, a uczniowie mogli 

spędzić czas ze swoimi wychowawcami. Życzeniom i miłym gestom 

nie było końca, a w szkole panowała bardzo miła atmosfera.  

 

 

                                                        


