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D W U M I E S I Ę C Z N I K  

          Wstałem rano: 
-kaszlu brak, 
-kataru brak, 
-zero gorączki, 
-nic mnie nie boli, 
-normalnie oddycham. 
Tak sobie myślę ... 
Przecież to typowe objawy, bezobjawowego: 
               K O R O N A W I R U S A 

      Koncert z okazji  
Dnia Edukacji Narodowej 
odbył się w naszej szkole  

13 października br., 
w wykonaniu  uczniów klas  

VII-VIII.  
 

 

DZIĘKUJEMYDZIĘKUJEMYDZIĘKUJEMY   

   

         



Z ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁYZ ŻYCIA SZKOŁY   
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1 września 2020 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

4 września 2020 Narodowe Czytanie Balladyny  Juliusza Słowackiego 

27 września 2020 Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

29 września 2020 Dzień Głośnego Czytania 

30 września 2020 Dzień Chłopca 

1 października 2020 Lekcje europejskie  

11 października 2020 XX Dzień Papieski 

13 października 2020 Dzień Edukacji Narodowej i Święto Patrona Szkoły 

13 października 2020 Pasowanie Pierwszoklasistów na uczniów i czytelników szkoły 

Od 26 października 2020 Zdalna nauka dla klas IV - VIII związana z pandemią  COVID -  19 

28 października 2019 Porządkowanie Grobów Powstańców na cmentarzu w Szymanowicach 

Wybory  
Samorządu Uczniowskiego  

już za nami! 
We wrześniu odbyły się wybory Samorządu 

Uczniowskiego.  
Głosowanie poprzedzone było kampanią 
wyborczą, podczas której kandydaci 

prezentowali się, przygotowując i wywieszając 
plakaty ze swoimi pomysłami i propozycjami,  
które chcieliby zrealizować w roku szkolnym   

2O20/2021. 
 

Oto skład RADY SU 

 

Wiktoria Brzezińska kl. VIII 
Zuzanna  Murawska kl. VIII 
Helena Matuszewska kl. VII 

  
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYnquxg6blAhWv16YKHSdsB58QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPa%25C5%25BAdziernik&usg=AOvVaw2sMrXBeOgG4uKR6b3x283q
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYnquxg6blAhWv16YKHSdsB58QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPa%25C5%25BAdziernik&usg=AOvVaw2sMrXBeOgG4uKR6b3x283q
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYnquxg6blAhWv16YKHSdsB58QFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPa%25C5%25BAdziernik&usg=AOvVaw2sMrXBeOgG4uKR6b3x283q
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Lekcje europejskie Lekcje europejskie Lekcje europejskie    

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie!  
 

Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online. Zostały przygotowane, aby ułatwić nam 
wspólną pracę. Oto zasady, które są ważne dla Was.  
* Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje 
się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. Seriale, 
portale, gry - możemy się nimi zająć po lekcji online.  
* Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE 
odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.  
* Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie 
zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że Ty to Ty.  
* Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.  
* Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej 
zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.  
* Głos na zajęciach zabieramy po kolei. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub 
przez Was - poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.  
* Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach 
- NIE PISZ CAPS LOCKIEM.  
* Widzicie coś, co Was niepokoi? Reagujcie i informujcie o tym nauczycieli.  
* Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i 
koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, 
nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.  

Zdalne nauczanieZdalne nauczanieZdalne nauczanie   

                                                                        1 października br. w Szkole Podstawowej w Tomicach        
                                                                                      odbędą się zajęcia europejskie, podczas których 
Konsultanci ED zapoznają najmłodsze dzieci z europejskimi bajkami i symbolami UE, a uczniów klas starszych  
z ciekawostkami nt. państw UE oraz języków. 

Oddziały przedszkolne wezmą udział w zajęciach dot. bajek europejskich. Dowiedzą się m.in. tego, jakie znane 
bajki powstały w Polsce i innych krajach UE. Zmierzą się także z wyzwaniem – spróbują odgadnąć,  
o  jaką bajkę chodzi słuchając lub oglądając jej fragment. 

Uczniowie klasy I i II poznają natomiast symbole europejskie – policzą gwiazdki na europejskiej fladze, dowiedzą 
się, kim jest Syriusz, a także kiedy UE obchodzi swoje ,,urodziny’’. Klasy III i IV odbędą wirtualną podróż po 
Europie i wspólnie odkryją, z czego słyną poszczególne państwa UE. Dowiedzą się, czym jest Atomium i gdzie 
należy pojechać, aby zobaczyć Bramę Brandenburską. Najstarszym uczniom Konsultanci ED przekażą wiedzę nt. 
języków, m.in.: ilości języków urzędowych w UE i ich podziału na grupy językowe. Wszyscy uczniowie wezmą 
udział w zadaniach, zabawach i quizach przewidzianych podczas lekcji. Każdy uczestnik zajęć otrzyma broszurę 
informacyjną, dzięki której będzie mógł poszerzać swoją wiedzę nt. UE.    

 

Źródło: Punkt Informacyjny Europe Direct Źródło: Punkt Informacyjny Europe Direct Źródło: Punkt Informacyjny Europe Direct    
PoznańPoznańPoznań   
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                                              XX Dzień PapieskiXX Dzień PapieskiXX Dzień Papieski   
                     11 października 2020 r. obchodziliśmy XX Dzień Papieski. W naszej szkole 
z okazji XX Dnia Papieskiego odbyły się katechezy poświęcone Świętemu Papieżowi Janowi 
Pawłowi II i Jego wezwaniu „Totus Tuus”. Na korytarzu szkolnym  
powstała gazetka okolicznościowa upamiętniająca ten Dzień. Uczniowie i rodzice klasy III,  
która w tym roku przyjęła I Komunię Świętą, przygotowali oprawę Liturgii Eucharystycznej 

z okazji Dnia Papieskiego, która odbyła się  
11 października br. o godz. 12.00,  w kościele  
parafialnym w Szymanowicach.  

       Hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego brzmi 
„Totus Tuus” – Cały Twój Maryjo. Słowa 
te są ściśle związane z życiem Papieża Polaka 
i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, 
a w konsekwencji do człowieka i całego świata. 
My też powinniśmy starać się powierzać swoje życie  
Bogu i Matce Najświętszej. Musimy odpowiedzieć  
sobie: Czy Matka Boga jest Matką mojej 
codzienności? Czy umiem tak jak nasz Święty Papież        

                                                             być dzieckiem Boga i Maryi? 

  

 Święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. 
Czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza 
wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony 
z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września 
odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, poetki,  prozaika, autorki 
bajek, baśni i utworów scenicznych dla dzieci i młodzieży. 
 

https://www.sptomice.pl/wp-content/uploads/2020/10/dzien-papieski-2020-rotated.jpg
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Z tej też  okazji   
uczniowie                                                                                                                                 

klas VII-VIII  
wykonali koncert. 

 

 

 

 

 

 

 

Skąd wzięło się 
święto Edukacji 

Narodowej? 
 

Upamiętnia rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej, która 

została utworzona z inicjatywy króla 
Stanisława II Augusta  
i zrealizowana przez  

Sejm Rozbiorowy w dniu  
14 października 1773 roku.  
Potocznie dzień ten nadal  

zwany jest Dniem Nauczyciela. 
 

Uczniowie wykonali piękny koncert. 
lecz nie mogli oni zaprezentować go 

szerszej publiczności, gdyż nie 
pozwalało na to pandemia. 

 

Mimo iż życzenia i kwiaty 
złożyliśmy na ręce  
pani Wicedyrektor,  

to zrobimy to jeszcze raz. 
 

 

Składamy Wam, Nasi Kochani Nauczyciele 
życzenia szczere, prawdziwe  
z uczniowskich serc płynące 

jak świeże kwiaty pachnące na polskiej łące. 
Za naukę, za trud jaki w nas wkładacie,  
przeogromny bukiet życzeń przyjmijcie. 

 

   Wdzięczni Uczniowie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nasi kochani nauczyciele, 
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 Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach są już 
pełnoprawnymi uczniami oraz czytelnikami. 13 października br. odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia. To był wyjątkowy dzień. Uczniowie przed pocztem sztandarowym, ślubowali być dobrymi 

uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom   

i nauczycielom.  
Po złożeniu ślubowania pani Wicedyrektor Elżbieta Góral dokonała symbolicznego 

pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia oraz czytelnika Szkoły 
Podstawowej im. Obrońców Tobruku w Tomicach ".   

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały 
przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani, przystąpili do 

zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, 
recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.   

 Po zakończonej prezentacji jury, potwierdziło, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały 
„egzamin pierwszoklasisty”.  Na pamiątkę uczniowie otrzymali pierwsze w tym roku dyplomy.  

 Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
Przyjaciela naszej szkoły.                                      
 Wszyscy znaliśmy zmarłego, od wielu lat podziwialiśmy 
Jego osiągnięcia. Był lubiany przez uczniów, grono pedagogiczne 
oraz rodziców. Z własnej inicjatywy wspierał naszą szkołę, dzięki  
czemu wspólnie realizowaliśmy różne projekty. 
 Przyjaciel Guy Abrassart był to człowiek o bardzo 
barwnym i delikatnym wnętrzu, z różnymi pasjami. Pracowity, 
posiadający ogromną wiedzę, sprawny funkcjonalnie, ceniony  
architekt. Kochał literaturę szeroko rozumianą, rozważania 
biblijne, filozoficzne, muzykę klasyczną, w tym Góreckiego, 
Pendereckiego, Zajdlera. Przywiązywał zawsze uwagę do spraw 
ważnych, wiedział co to jest kunszt i piękno.  
 

 

Odszedł od nas człowiek o wielkim sercu   
Guy AbrassartGuy AbrassartGuy Abrassart 

Pasowanie Pierwszoklasistów  
na uczniów  i czytelników 



 
str.7 

wrzesień - październik 2020 

Zachęcamy do zbierania 

surowców wtórnych: makulatury, baterii 
i nakrętek.  

Zbiórka odbędzie się po powrocie do szkoły. 
 

Dziękujemy za przyniesione kasztany i nakrętki.  
 

Balladyna Juliusza Słowackiego to 
wybitne dzieło polskiego romantyzmu. 
Dramat został ukończony w grudniu 1834 
roku,  
a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał 
na emigracji w czasie dyskusji na temat 
przyczyn niedawnej klęski powstania i debat 
nad wspólną historią i przyszłym losem 
narodu. Poeta połączył w tym utworze 
realizm i fantastykę, koncentrując się na 
analizie postaw i czynów bohaterów. 
Osadzona na tle baśniowych dziejów 
opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i 
Alinie – stała się bardzo popularna. 
Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo 
czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni lat jej 
liczne inscenizacje, zrealizowane przez 
wybitnych reżyserów  
i aktorów scen polskich, cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. 

Narodowe Czytanie 2020 

   Balladyna Juliusza Słowackiego 

 lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania 

Nasza codzienność... 

- Zosiu to nie jest maseczka,  
w której poszłaś do szkoły! 
-Tak mamo, zamieniłam się  

       z Asią ponieważ, jej była 
ładniejsza. 
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 DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

Święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca 

 KUPON 

 DYZIO  
nr 97  

 

Rozwiązanie krzyżówki  
wraz z kuponem prosimy  

wysłać 

do  Wiktorii Brzezińskiej 
z  kl. VIII. 

 

 

brzezinska0000@gamil.com 

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA  

nrnr  9797  


