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TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

1 IX 2020 wt. Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

8 IX 2020 wt. Zebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała 

9 IX 2020 śr. Zebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa 

8-10 IX 2020 Zebrania z rodzicami – klas 1-3 Zgorzała 

8-10 IX 2020 Zebrania z rodzicami – klas 1-3 ul. Ogrodowa i Kwiatowa 

7-11 IX 2020 Zebrania z rodzicami – klasy 4-8 SP ul. Kwiatowa 

22 IX 2020 Ślubowanie klas I  – Zgorzała 

23 IX 2020 Ślubowanie klas I – Ogrodowa 

X 2020 Konsultacje nauczycieli dla rodziców (terminy konsultacji dostępne w zakładce Informacje) 

14 X 2020 śr. Dzień Nauczyciela – wolny od zajęć dydaktycznych 

2 XI 2020 pn. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 

11 XI 2020 śr. Święto Niepodległości 

5 XI 2020 czw. Zebranie oddziałów przedszkolnych Zgorzała i Ogrodowa 

23 XI 2020 pn. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną 

24 XI 2020 wt. Dzień Otwarty 1-3 SP Zgorzała, poinformowanie rodziców na piśmie o zagrożeniu 
oceną niedostateczną 

25 XI 2020 śr. Dzień Otwarty 1-3 SP ul. Ogrodowa, Kwiatowa poinformowanie rodziców na piśmie o 
zagrożeniu oceną niedostateczną, 

26 XI 2020 czw. Dzień Otwarty dla wszystkich nauczycieli klas 4-8 SP, poinformowanie rodziców na 
piśmie o zagrożeniu oceną niedostateczną 

XII 2020 Konsultacje nauczycieli dla rodziców (terminy konsultacji dostępne w zakładce 
Informacje) 

7 XII 2020 wt Wystawienie proponowanych ocen śródrocznych 

21 XII 2020 Wystawienie ocen śródrocznych 

23 XII 2020 –  1 I 2021 Zimowa przerwa świąteczna   

6 I 2021 śr. Trzech Króli 

18-30 I 2021 Ferie zimowe 

III 2021 RUN-y spotkania wychowawcy z uczniem i rodzicami kl. 1–3 

III 2021 Konsultacje nauczycieli dla rodziców (terminy konsultacji dostępne w zakładce Informacje) 

1 – 6 IV 2021 Wiosenna przerwa świąteczna 

3 V 2021 pn. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 

4 V 2021 wt. Zebranie oddziałów przedszkolnych Ogrodowa, Zgorzała 

17 V 2021 pn. Wystawienie zagrożeń oceną niedostateczną 
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18 V 2021 wt. Zebranie z rodzicami 1-3 SP Zgorzała,  poinformowanie rodziców na piśmie o 
zagrożeniu oceną niedostateczną 

19 V 2021 śr. Zebranie z rodzicami 1-3 SP Ogrodowa, Kwiatowa poinformowanie rodziców na 
piśmie o zagrożeniu oceną niedostateczną 

20 V 2021 czw. Zebranie z rodzicami (klasy 4-8 SP) –poinformowanie rodziców na piśmie o  
zagrożeniu oceną niedostateczną. 

22 V 2021 sob. Dzień Patrona 

25-27 V 2021 Egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla SP ul. Kwiatowa, 
Ogrodowa, Zgorzała 

2 VI 2021 śr. Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych 

3 VI 2021 czw. Boże Ciało 

4 VI 2021 pt. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych  (odpracowany 22 V 2021) 

11 VI 2021 pt. Uroczyste zakończenie dla uczniów klas ósmych 

17 VI 2021czw Wystawienie ocen końcoworocznych 

25 VI 2021 pt. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 
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WITAJ SZKOŁO 

 

 

 

 

 

Ten rok szkolny jest 
nietypowy z powodu 

koronawirusa   
(covid-19). Wszyscy 
byli ciekawi jak 
będzie on wyglądał. 
Niesamowite jest to, 
że przy tak wysokim 
ryzyku zachorowania 

otworzyli szkoły dla dobra naszej edukacji. W każdym razie cieszymy się, że 
wróciliśmy do szkół. Ten rok na początku wydawał się trudny, ale powoli 
przyzwyczajamy się do nowej rzeczywistości. Wszyscy są też ciekawi, czy będzie 
nauczanie zdalne. W tym roku znacznie łatwiej będzie nam przejść na naukę             
w systemie on-line, gdyż uczyliśmy się              
w ten sposób przez 3 miesiące                                  
w ubiegłym roku szkolnym. Nauczanie 
zdalne nie jest do końca takie pozytywne, 
bo nie możemy się spotykać. Zachowując 
jednak środki ostrożności, mamy szansę 
nadal uczyć się w szkolnych murach. Czas 
pokaże, czy sprostamy temu zadaniu. 

 

 

Blanka Paszkowska VIf 
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PAMIĘTAJMY O PROCEDURACH ZWIĄZANYCH Z COVID-19 

 

            Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe obostrzenia oraz zasady 
funkcjonowania związane z wirusem covid-19. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zostali 
z nimi zaznajomieni i dodatkowo zostały umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły.  

1. Zakrywaj nos i usta kiedy znajdujesz się na terenie szkoły lub w autobusie. 

2. Dezynfekuj ręce przed i po lekcjach oraz podczas wejścia do szkoły. 

3. Trzymaj dystans społeczny najlepiej 2 metry. 

4. Unikaj większych skupisk ludzi na korytarzach. 

5. Nie dziel się przyborami szkolnymi- jest to 
niekoleżeńskie, ale bezpieczne.  

6. Osoby z zewnątrz oraz rodzice mogą 
przebywać tylko w strefach wyznaczonych. 

 

 

 

To chyba te najważniejsze. Ciężkie do zaakceptowania?   Raczej 
nie.   Jeśli będziemy ich przestrzegać mamy szansę na normalną 
naukę w szkole, spotkania z rówieśnikami i w miarę normalne 
funkcjonowanie.  

DAMY RADĘ?- PEWNIE, ŻE DAMY!!! 

 

 

Blanka Paszkowska VIf 
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Za nami już… 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

W wyniku jawnie, demokratycznie                  
i aktywnie przeprowadzonego 
głosowania 

Przewodniczącą SU została: Zoe 
Kwiatkowska z kl. 8d, 

a jej zastępcami: Karolina Fabisiak 5b i Julia Latacz 6b 

 

 

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów  

Tradycyjnie we wrześniu (22 – 23 września) do braci 
uczniowskiej przyjęto 113 pierwszoklasistów. W tym roku 
szkolnym, w tej uroczystości uczestniczyli tylko uczniowie                             
i nauczyciele. Było to pierwsze podniosłe wydarzenie w życiu 
pierwszaków.  

 

14 PAŹDZIERNIKA NASI DRODZY NAUCZYCIELE OBCHODZILI SWOJE ŚWIĘTO!   

Z tej okazji dedykujemy im poniższe życzenia: 

Drodzy Nauczyciele, w dniu święta Waszego życzymy Wam wszystkiego najlepszego: samych 
dobrych wiadomości, w życiu prywatnym- miłości, pomyślności, ogromnej radości, przyjaciół 
niezawodnych, uczniów fajnych, miłych, zdolnych, tak, by do pracy co dzień wstawać się 
chciało i życie Wam się nie komplikowało! (No i oczywiście wszystkich rzeczy na świecie, 
jakich zapragniecie!)  
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WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR MONIKĄ RUTKOWSKĄ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jakie są plusy i minusy  kierowania szkołą? 

Kierowanie szkołą jest ogromnym wyzwaniem i zarazem niesamowita przygodą. 
Lubię nowe wyzwania i zmienianie szkoły na lepsze, na szkołę przyjazną uczniom, 
pomagającą im uczyć się i przygotowywać do bycia odpowiedzialnym człowiekiem. 

Minusem kierowania szkołą jest to, że dużo czasu musze poświęcić na sprawy 
administracyjne, zamiast na prace bezpośrednio z nauczycielami, czy uczniami. 

2. Co jest dla Pani najtrudniejsze  w pracy w szkole podczas koronawirusa? 

Najtrudniejsze w pracy podczas pandemii Covid-19 jest ciągła niewiadoma co 
przyniesie jutro, praca pod presją i zarządzanie kryzysem. 

3. Czy jest Pani dyrektorem od początku istnienia tej szkoły a jeśli nie to od kiedy? 

Jestem dyrektorem od 2007 roku, czyli od początku istnienia Szkoły Podstawowej             
w Mysiadle, która wówczas mieściła się w innym miejscu- w Mysiadle przy ul. 
Osiedlowej (obecnie mieści się tam przedszkole gminne). 

4. Jakiego przedmiotu uczyła Pani, kiedy zaczynała Pani pracę w szkole? 

Zaczynałam pracę w roku 1991 jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, później 
uczyłam zajęć komputerowych i prowadziłam zajęcia terapii pedagogicznej z uczniami 
gimnazjum. 

5. Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

W wolnym czasie pracuje w ogrodzie, podróżuje, lubię zwiedzać najbliższą okolicę 
jeżdżąc na rowerze. 

6. Czy ma Pani w domu jakieś zwierzątko? 

Mam w domu psa, jest on mieszańcem (wilk pomieszany z haski). Mam również rybki. 
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7.  Jaką muzykę, piosenkę, lub wykonawcę  lubi Pani najbardziej? 

Lubię muzykę pop, moim ulubionym wykonawcą jest Mela Koteluk- polska wokalistka 
oraz Anna Maria Jopek. 

8. W jaki sposób odpoczywa Pani najlepiej po pracy lub ciężkim dniu? 

Najlepiej lubię czytać książki i słuchać audiobooków albo obejrzeć dobry film. 

9. Czytuje Pani naszą  gazetkę szkolną? 

Czytam gazetkę szkolną, mam wasze wszystkie numery. 

10. Czy gra Pani albo czy kiedyś Pani grała w jakieś gry komputerowe?  

Nie gram w gry komputerowe, ale lubię grę liczbową 2048. 

11. Czy jest jakaś dziedzina sportu, która podoba się Pani szczególnie? 

 Lubię oglądać zawody lekkoatletyczne, sama nie lubię biegać. Często jeżdżę na 
rowerze. 

12. Jakiego rodzaju potrawy, należą do Pani ulubionych?  

To jest trudne pytania, lubię dużo potraw. Lubię próbować nowe dania i poznawać 
smaki. Obecnie odkrywam potrawy wegetariańskie. 

13. Jak uczyła się Pani, kiedy chodziła Pani do szkoły podstawowej i jaki był Pani 
ulubiony przedmiot? 

 Uczyłam się bardzo dobrze, nawet zdobyłam za swoje osiągnięcia odznakę „Srebrną 
Tarczę”. Lubiłam historię, chemię oraz matematykę. 

14. Czy wspomina Pani szczególnie jakiegoś nauczycielami swojej szkoły?  

Wspominam panią od matematyki - panią Elżbietę Kolasińską, która uczyła mnie 8 lat, 
następnie pana Krzysztofa Wojtacha nauczyciela języka polskiego i moja 
wychowawczynię panią Magdalenę Karpiniak. 

15. Proszę podać trzy najważniejsze – według Pani-  cechy dobrego nauczyciela. 

 Cech dobrego nauczyciela: sprawiedliwy, empatyczny i dobrze, zrozumiale 
przekazujący wiedzę (który umie znaleźć sposób dotarcia do wszystkich uczniów). 

16. Czy lubi Pani spotkania i rozmowy z uczniami? 

Lubię spotkania z uczniami, brakuje mi ich.  

Dziękuję za udzielenie mi wywiadu.  

 

 

 

Michał Anielski VIa 
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PRZEPISY ZE SZKOLNEJ STOŁÓWKI 

 

 

ZUPA KREM Z DYNI 

PRZYGOTOWANIE 

➢ Dynię umyć, pokroić na 
ćwiartki, usunąć pestki oraz 
obrać ze skóry. Miąższ 
pokroić w kostkę i odważyć 
ok. 850 g. 

➢ W dużym garnku na oleju 
zeszklić pokrojoną                           
w kosteczkę cebulę. Dodać 
drobno starty obrany imbir oraz czosnek. Wymieszać i chwilę podsmażyć. 

➢ Dodać obraną i pokrojoną na cienkie plasterki marchewkę, obrane i pokrojone                   
w kostkę ziemniaki oraz pokrojoną w kostkę paprykę. Mieszając co chwilę smażyć 
przez ok. 4 minuty. W razie potrzeby podlać małą ilością bulionu gdyby składniki 
przywierały do dna. 

➢ Dodać dynię oraz chili, następnie wlać bulion i zagotować. Gotować pod uchyloną 
pokrywą przez ok. 10 - 15 minut do miękkości warzyw. 

➢ Doprawić solą i zmiksować ze śmietanką. Podawać z grzankami, zielonymi listkami 
oraz płatkami chili. 

 

 

GRZANKI 

➢ Na suchą patelnię włożyć pokrojoną                   
w kostkę bułkę, podgrzewać w 
międzyczasie od czasu do czasu zamieszać, 
aż pieczywo lekko się zrumieni. 

➢ Zmniejszyć ogień pod patelnią i dodać 
pokrojone masło, wymieszać je z bułką. 

➢ Na koniec posypać serem i odstawić z 
ognia. Położyć na porcje zupy w miseczkach. 
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CIASTO DYNIOWE  

 

 

PRZYGOTOWANIE 

Upiec dynię WG PRZEPISU i odmierzyć potrzebną ilość, dokładnie zmiksować blenderem. 
Dodać drobno sartą skórkę z pomarańczy i wymieszać. Zmiksować mikserem (nie blenderem) 
ze zmielonym twarogiem i serkiem mascarpone. 

Dodać cukier, cukier wanilinowy, mąkę ziemniaczaną, budyń (proszek) oraz jajka i ponownie 
zmiksować na jednolitą masę. 

Ciasteczka dokładnie zmielić w melakserze, następnie dodać roztopione masło i ponownie 
dokładnie zmiksować. Wyłożyć na spód i boki tortownicy o średnicy 24 cm. 

Masę serową wyłożyć na spód z ciasteczek i wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni 
C (góra i dół bez termoobiegu) i piec przez ok. 60 minut (w większej tortownicy, np. 26 cm, 
sernik będzie gotowy wcześniej). Wyjąć, ostudzić. Po ostudzeniu zdjąć obręcz i schłodzić w 
lodówce. 

Polewa czekoladowa: czekoladę połamać na kosteczki, roztopić, wymieszać ze stopniowo 
dodawanym jo gurtem. Polać lub zrobić wzorki na serniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janka Kordowska  i Olek Rudnik z VIf 
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Jak wzmocnić naszą odporność jesienią? 

  

Przed nami chłodne jesienne i zimowe dni. W związku z tym narasta             potrzeba 
zadbania o odporność naszych organizmów. Kiedy czujemy, że                dopada nas 
przeziębienie skuteczne i bezpieczne będzie wykorzystanie                      domowych 
sposobów, które są w naszej kulturze od wielu lat stosowane również                       przez 
nasze mamy  i babcie. 

Najbardziej popularne w walce z przeziębieniem oraz                                                                             
w budowaniu odporności są:  

Czosnek, Cebula, Miód, Cytryna, Imbir 

 

Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Ma korzystny wpływ na nasz organizm. Gdy będziemy 
go regularnie spożywać,  ochroni nas skutecznie przed objawami choroby. Zawiera on: białka, 
węglowodany, witaminy (A,B1,B2,C i PP) oraz allicynę, która działa bakteriobójczo. Stosujemy 
go najczęściej przy przeziębieniach, bólach głowy i chorobach układu oddechowego. 

Cebula jest równie aromatyczna jak czosnek i ma podobne działanie. Oczyszcza krew i pomaga 
w odkrztuszaniu. Zazwyczaj plastry cebuli zasypujemy cukrem i odstawiamy na kilka godzin,                
a syrop który uzyskamy stosujemy  na kaszel.  

 

Miód to jeden z najskuteczniejszych leków jakie dała nam natura. Najczęściej dodajemy  go do 
herbaty w okresie przeziębienia i nie tylko. Działa wzmacniająco i przeciw bakteryjnie. Łagodzi 
również bóle gardła i ułatwia odkrztuszanie. Ma  właściwości regenerujące dzięki czemu 
szybciej wracamy do zdrowia.  

Cytryna źródłem witaminy C, która ma działanie uodparniające i przeciwutleniające. Zawarte 
w niej kwas foliowy obniża cholesterol. Witaminę C możemy również znaleźć w owocach                        
i warzywach. 

Imbir jest od lat używany do większości receptur na wzmocnienie odporności. Obniża on 
gorączkę, rozgrzewa i łagodzi kaszel. Działa również anty bakteryjnie. Dodajemy go głównie do 
sałatek, ciast konfitur i herbaty.  
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Nie tylko odżywianie ma wpływ na wzmocnienie  odporności organizmu. Ważna również jest 
odpowiednia ilość snu, oraz aktywność fizyczna, a także  dotlenienie organizmu. Należy 
unikać stresu i odpowiednio się ubierać. 

Przemęczony organizm jest podatniejszy na infekcje. Dlatego nie wolno zarywać nocy, nie 
dosypiać. Kiedy śpisz głęboko i nic cię nie wybudza, wzrasta liczba limfocytów w twoim 
organizmie. Warto wiedzieć, że powinno się wypoczywać w całkowitej ciemności i ciszy, bo 
tylko wtedy w naszym organizmie wydziela się melantonina, która zapewnia m.in. prawidłowy 
rytm dobowy i  funkcjonowanie układu odpornościowego. Kiedy śpisz, w pomieszczeniu 
powinno być bardzo cicho, bo hałas, nawet niezbyt głośny, ale trwający długo (np. szum 
urządzeń elektronicznych) zwiększa pozom adrenaliny w organizmie, a to powoduje stres                   
i osłabia odporność. 

Doskonałą receptą na zwiększenie odporności jest aktywność fizyczna. Lekarze podpowiadają, 
że powinniśmy korzystać ze wzoru: 3x30x130. Można go przetłumaczyć w następujący sposób 
– co najmniej 3 razy w tygodniu poświęcaj 30 minut na ruch. Wybieraj taki sposób aktywności, 
np. bieganie, jazda na rowerze, pływanie, by tętno osiągało wartość 130 uderzeń na minutę. 
Nigdy za wiele ruchu na świeżym powietrzu, dlatego warto codziennie 
energicznie maszerować np. w drodze do szkoły lub po szkole. 

 

Kaja Herbaczewska z VIa 
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HUMOR 😊 

 

Które drzewo ma najgłupsze pomysły? Porąbane 

 

Leci samolot pasażerski z USA do Moskwy. Pilot nadaje: 

- Halo, wieża? Tu lot 453. Mamy awarię dwóch silników. 

-Tu wieża. Zrozumiałem. Skreślam. 

 

Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

-To było trzeba przeczytać? 

-Tak na dzisiaj. 

- A ja ją przepisałem… 

 

Lis spotyka na drodze oskubanego kurczaka i komentuje: 

-O, widzę, że i ty płacisz podatki…  

 

 

Miłosz Ptasiński VIe 
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PAMIĘTAJMY O ZASADACH PODCZAS NAUKI ZDALNEJ 

 

 

Przygotuj miejsce pracy. 

 
1. Przed zajęciami zjedz posiłek i napij się, aby mieć dużo energii do nauki. 
2.  Wyłącz to, co może Cię rozpraszać, przeszkadzać ( telefon). 
3. Zadbaj o strój oraz porządek zanim swoją przestrzeń do pracy pokażesz innym. 
4. Przygotuj zeszyt, książki oraz przybory do pisania. 
5. Włącz komputer i uruchom aplikację Teams. 
 

Weź udział w lekcji. 

 
1. Lekcję pierwszy rozpoczyna nauczyciel – to wykluczy tworzenie się nowych 

spotkań. 
2. Dołącz punktualnie do lekcji używając z aplikacji Teams kalendarza.   
3. Masz problem ze sprzętem i połączeniem nie martw się – pracuj z kartą pracy. 
4. Ekran to teraz Twoja klasa online –  nie możesz przeszkadzać innym.  
5. Wyłącz mikrofon i kamerę – wówczas wszyscy uczniowie dobrze słyszą nauczyciela. 
6. Głos na zajęciach zabieraj, gdy nauczyciel wyznaczy Cię do odpowiedzi lub zgłoś się 

przez  podniesienie „łapki” lub czat.  
7. Szanuj swój czas i koncentruj się na tym, co dzieje się na zajęciach. 
8. Podczas lekcji zajmij miejsce na krześle tak,  aby uniknąć wad postawy. 
9. Po zakończonej lekcji – rozłącz się. 

 

Bądź odpowiedzialny za swoje słowa i czyny. 

 
1. Pamiętaj w Internecie nic nie znika! 
2. Używaj zwrotów grzecznościowych. 
3. Nie komentuj, nie wyśmiewaj, nie krytykuj, nie obrażaj innych. 
4. Nie wyłączaj mikrofonów innych uczniów, nie zakłócaj toku lekcji. 
5. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny zachowania. 

 

Bądź bezpieczny w sieci 

 
1. Nie udostępniaj swoich danych do logowania innym. 
2. Pamiętaj – lekcji nie wolno nagrywać, fotografować i upubliczniać  cudzego wizerunku 

bez jego zgody -  złamanie tej ważnej zasady jest złamaniem prawa. 
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Materiały do druku 
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