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WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI
W NASZEJ SZKOLE 

R O K  S Z K O L N Y  2 0 2 0 / 2 0 2 1

W październiku, podczas „Tygodnia kodowania”, uczniowie klasy
8 w czasie lekcji informatyki uczestniczyli w warsztatach on-line
prowadzonych przez nauczyciela z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla

Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, p. Wacława
Gardziejewskiego. Uczniowie projektowali swoje breloczki 
w darmowym środowisku 3D, a następnie ich prace zostały

wydrukowane na drukarce 3D.

2 października 2020 obchodziliśmy w naszej szkole 
X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Z tej okazji

uczniowie w klasach III, IV oraz VI-VIII zdawali
egzaminy ze znajomości tabliczki mnożenia i dzielenia.

Uczniowie, którzy zdali – otrzymywali specjalne
certyfikaty „Eksperta tabliczki mnożenia”.

 

Dnia 30 września w naszej szkole obchodzony był Dzień
Chłopaka. Odbyły się „muzyczne przerwy” – specjalna audycja,
podczas której można było usłyszeć specjalnie przygotowaną

playlistę. Tego dnia obchodzony był też Dzień Muszki i Krawata.
Wszystkim udzielił się miły nastrój.

X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI

MNOŻENIA  

 

PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH

– 14 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

 

DZIEŃ CHŁOPAKA 2020

 

MODELOWANIE Z SOBIESKIM

 

http://sp14jastrzebie.pl/uncategorized/x-swiatowy-dzien-tabliczki-mnozenia-w-naszej-szkole/
http://sp14jastrzebie.pl/uncategorized/x-swiatowy-dzien-tabliczki-mnozenia-w-naszej-szkole/
http://sp14jastrzebie.pl/uncategorized/pasowanie-klas-i-14-pazdziernika-2020r/
http://sp14jastrzebie.pl/uncategorized/pasowanie-klas-i-14-pazdziernika-2020r/
http://sp14jastrzebie.pl/uncategorized/dzien-chlopaka-2020/
http://sp14jastrzebie.pl/uncategorized/modelowanie-z-sobieskim/


17 LUTEGO –
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ

KOTA NA ŚWIETLICY
 

BAL PRZEBIERAŃCÓW 
W KLASACH  1-3 

 

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK, FILMÓW I GIER 
– 5 LISTOPADA 2020R.

 

PIERWSZAKI W BIBLIOTECE
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DZIEŃ DINOZAURA W BIBLIOTECE

I ŚWIETLICY SZKOLNEJ

DZIEŃ LICZBY PI  

DZIEŃ KOBIET

  8. marca z okazji Święta Kobiet został
ogłoszony w naszej szkole Dniem oryginalnej

fryzury.

Już po raz 7. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. 
W tym roku z powodu nauczania zdalnego w części klas

uroczystość miała trochę inny wymiar.
Nie mogliśmy świętować na wspólnej akademii, ani
podziwiać galerii przygotowanych prac. Tym razem
część obchodów odbyła się w sposób zdalny, a prace

oglądaliśmy w wirtualnej galerii.
 

17 marca 2021 r. uczniowie z klasy 3 b wystąpili na szkolnej scenie dla
wszystkich dzieci z klas 1-3,   z przedstawieniem pt.:”Zbuntowane

jajko”, nawiązującym do tradycji Świąt Wielkiej Nocy. 
Uczniowie odważnie i z dużą swobodą recytatorską

przedstawili swoje teksty, a całość wystąpienia dopełniały piosenki 
w wykonaniu dziewczynek z klasy. Na koniec przedstawienia cała
widownia została symbolicznie pokropiona wodą z śmigusowych

psikawek, co dodało barwy i zabawy temu wydarzeniu.

PRZEDSTAWIENIE 

PT. „ZBUNTOWANE JAJKO”
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ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ

NASZEJ SZKOLE
 

TYDZIEŃ Z ORIGAMI W NASZEJ
SZKOLE

 

WYZWANIE ŚWIETLICOWE –
DZIEŃ ZIEMI

 22 kwietnia na całym świecie obchodziliśmy Dzień Ziemi, który
ma na celu promowanie ochrony środowiska. W związku z tym
uczniowie naszej szkoły wzięli udział akcji Jak dbam o Ziemię 

w swoim domu. Zrobili zdjęcia lub prace plastyczne
przedstawiające jak dbają o środowisko. 

“Z FLAGĄ W ROLI GŁÓWNEJ”

Nasi uczniowie uczcili święta majowe na różne sposoby. 
Przede wszystkim wywiesili flagę państwową 

w widocznym miejscu lub… zabrali ją na wycieczkę.
Niektórzy oglądali obchody świąt w telewizji, a inni

dobrze się bawiąc, spędzali ten czas 
w gronie rodziny.
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DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE
 

Dnia 17 czerwca odbyła się wycieczka kl. VIb i VIIa do Ojcowskiego
Parku Narodowego. Uczniowie zwiedzili Jaskinię Nietoperzową 

w Jarzmanowicach, Zamek w Pieskowej Skale, Maczugę Herkulesa.
Następnie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek. Był również
czas wolny na zakup pamiątek. Ostatnim punktem programu było
przejście szlakiem turystycznym po terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego. Uczniowie zobaczyli m.in. Igłę Deotymy, Bramę

Krakowską i Źródełko Miłości. 

WYCIECZKA KLAS:  IA ORAZ IB
15 czerwca uczniowie klas: 1 a oraz 1b wybrali się na

wycieczkę do Parku Zdrojowego gdzie czas spędzili na
zabawie i spacerach oraz na Górne- gdzie miało miejsce

spotkanie z panią organistką i pokaz gry na organach.
Uczniowie wieli również udział w krótkich warsztatach o
tym instrumencie, a następnie przeszli do sali hospicjum

domowego na warsztaty plastyczne. 

DZIEŃ KOLOROWEJ
SKARPETKI

 

WYCIECZKA KLAS: VIA ORAZ
VIIB DO OPOLA

WYCIECZKA DO OJCOWA
KLASY: 6B ORAZ 7A 

DZIEN JĘZYKÓW OBCYCH 

Dnia 11 czerwca 2021r. odbyła się wycieczka szkolna do
Opola. Uczniowie klasy 6a i 7b wraz z opiekunami mieli

okazję zwiedzania Narodowego Centrum Polskiej
Piosenki, Amfiteatru oraz uczestniczenia w warsztatach,

gdzie poznali historię polskiej piosenki oraz historię
powstawania pierwszych nośników – od gramofonu do

pendrive. Kolejnym punktem wycieczki było Zoo w
Opolu

 

Dnia 23 czerwca w naszej szkole
obchodziliśmy Dzień Języków Obcych.

Zadaniem uczniów było ubranie się 
 kolory flagi państwa, które wcześniej

wylosowali. Ponadto uczniowie
udekorowanie sale lekcyjne w barwy 
i  symbole narodowe wylosowanego

kraju.
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Działania i osiągnięcia
naszych uczniów w roku
szkolnym 2020/2021

W listopadzie z okazji Światowego Dnia
Wcześniaka wzięliśmy udział w akcji Czapeczka
Dla Wcześniaka. Wydziergaliśmy kilkadziesiąt
małych czapeczek. Czapeczki dla małych

Wojowników trafiły m.in. na jastrzębski oddział
neonatologi. Akcję organizowała Fundacja

Słoneczna Kraina Dzieciom, a w naszej szkole
pracą kierowała p. E. Roszczak.

Po raz kolejny nasza szkoła z inicjatywy 
p. E. Roszczak włączyła się w akcję Włóczkersi

organizowaną przez Fundację Redemptoris Missio.
Tym razem do Fundacji została wysłana przede
wszystkim włóczka, którą tamtejsi wolontariusze

skutecznie przepracowali. Ograniczenia związane
z pandemią nie pozwoliły nam się spotykać na
dzierganiu w szkole. Ale mamy swój mały wkład 

w radość innych dzieci.

Akcja charytatywna 

– „Czapeczka Dla Wcześniaka”

Akcja Świąteczne
„Razem na święta”

 Nasza szkoła w ramach zdalnej akcji świetlicowej
wzięła udział w akcji MEN „Razem na Święta”.
Celem tej inicjatywy było zarówno zachęcenie
uczniów do niesienia pomocy innym, jak również

budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.
Nasi uczniowie piekli z rodzicami ciasteczka, robili
świąteczne kartki i wręczali je znajomym, sąsiadom
oraz osobom samotnym. Nasza akcja przyniosła
dużo radości obdarowanym i obdarowującym.

ZBIÓRKA BATERII

AKCJA CHARYTATYWNA"Włóczkersi"

Cały rok w naszej szkole
odbywała się akcja

zbiórki zużytych baterii.
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11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.
Nasza szkolna akcja poświęcona była ludziom chorym 
i starszym mieszkającym na terenie parafii Borynia,
Krzyżowice, a także Ewangelicko – Augsburskiej 

w Żorach. Celem akcji było niesienie radości starszym 
i chorym, przekazanie im dziecięcej pracy i pamięci.
Uczniowie wykonali prawie 70 obrazków Aniołów,

które zostały przekazane na parafie.
 

Zbiórka na schronisko 

dla zwierząt
Jak co roku w naszej szkole odbyła się

zbiórka na schronisko dla zwierząt. W tym
roku zbiórkę zorganizował Szkolny Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunami. Zbieraliśmy
mokrą i suchą karmę, preparaty przeciwko
pchłom, kleszczom i pasożytom, gumowe
zabawki, smycze, obroże, kuwety i kocyki.

Wszystko co zebraliśmy zostało przekazane
do schroniska w Jastrzębiu-Szerokiej. 

W roku szkolnym 2020/2021 z uczniami prowadzone
były zajęcia szachowe w ramach zajęć 

Program zajęć szachowych opracowany został 
w oparciu o materiały dydaktyczne Magdaleny

Zielińskiej „Gramy w szachy”, materiały metodyczne,
karty pracy dla uczniów. Uczniowie chętnie

uczestniczyli w zajęciach, pokonując trudy nauki gry
w szachy, nie zważając na wiele przegranych partii. 

Bo przecież tylko praktyka czyni mistrza! 
 

W ramach akcji edukacyjnej Moc Prezentów
UNICEF Szkolny Samorząd Uczniowski w

dniach 9-16 czerwca przeprowadził zbiórkę
charytatywną. Zebrana darowizna została
przekazania na wybrane artykuły pomocy

humanitarnej. 

Anioł dla chorego

Udział w akcji edukacyjnej
„Moc prezentów UNICEF”

"Gramy w szachy”
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Pierwsze miejsce w konkursie 

„Bądź żywym obrazem”

 Muzeum Narodowe w Warszawie zainicjowało polską
odsłonę akcji, w ramach której miłośnicy sztuki odtwarzali

słynne obrazy z dostępnych w domu przedmiotów. 
W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową 

z oddziałami integracyjnymi nr 5 
w Jastrzębiu-Zdroju, pt: „Bądź żywym obrazem” pierwsze

miejsce w kategorii klas 4-8 zajęła Roksana Skupień,
uczennica klasy 7b. 

 

Wyróżnienie w Konkursie 

Bożonarodzeniowym 

Uczennica klasy IIb,  Zuzanna Marszałek, zdobyła
wyróżnienie w konkursie na najpięknijszą ozdobe
światecznią zorganizowanym przez Klub "Kaktus"  

 działający przy MOK w Jastrzebiu-Zdroju. 

II Powiatowy konkurs “Sukces nie jedno ma imię – a osiem. 

Sylwetki polskich noblistów – Lech Wałęsa “

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju zorganizowała
konkurs o polskich noblistach. Tegoroczna edycja dotyczyła
byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy. Troje uczniów z naszej

szkoły przygotowało piękne lapbooki. Uczennice klasy 8 zostały
laureatkami konkursu:

Magdalena Króliczek zajęła I miejsce
Magdalena Szulik zajęła III miejsce.

Spośród 1625 prac z 215 placówek z Bułgarii, Serbii,
Ukrainy, Białorusi, Hong-Kongu, Australii, Wielkiej

Brytanii, USA i oczywiście Polski wybrano 13
najlepszych, wśród nich znalazła się praca Dagmary

Zielonki z klasy 8. Praca Dagmary ilustruje w
Tęczowym kalendarzu listopad.

Sukces naszej uczennicy w Międzynarodowy
Konkursie Plastycznym 

– TĘCZOWY KALENDARZ
 

Sukces naszej uczennicy w VIII
Międzynarodowym 

Konkursie Historycznym o Żołnierzach
Wyklętych

Uczennica klasy 8 Magdalena Szulik 
zdobyła I miejsce w VIII Międzynarodowym

Konkursie Historycznym o Żołnierzach
Wyklętych w kategorii: Szkoły Podstawowe

klasy 4-8 projekt serii banknotów.

III miejsce w XXVII Powiatowym
Konkursie na graficzny projekt kartki
świątecznej dla uczniów z klas I -VIII

Uczennica Nela Krzywdzińska z klasy 3b
zajęła III miejsce w powiatowym konkursie! 

Sukcesy naszych uczniów 

w roku szkolnym 2020/2021

I Miejsce w IX Miejskim Konkursie Profilaktycznym
dla Szkół Podstawowych.

 Organizator Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju. 
 

Kl. I-IV. Praca plastyczna na temat: Promocja zdrowia -
prezentacja zagrożeń jakie niosą papierosy/alkohol/narkotyki.
 Kl. V-VIII. Stworzenie ulotki profilaktycznej pt.: Razem tworzymy
bezpieczny Internet - uzależnieniom i przemocy mówimy stop.

 

III miejsce w Miejskim Konkursie online 

"A za miedzą... Górale"

Uczeń klasy VIIb Maciej Cempa zajął 
III miejsce w kategorii klasy VII oraz

uczennica z klasy VIII Dominika Kapek zajęłą
III miejsce 

w klategorii klas VIII. 
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PROGRAMY, KAMPANIE REALIZOWANE 

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021: 

 
Realizacja programu unijnego pn. „Poprawa
efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej nr 14
w Jastrzębiu-Zdroju”. Celem głównym projektu było
zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez
stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności
nauczania, w wyniku realizacji zajęć dodatkowych oraz
doposażenia szkoły zgodnie z diagnozą
przeprowadzoną w szkole dla których organem
prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.
Realizacja projektu odbyła się w okresie X/2020 –
X/2021, zrealizowano 300 godzin zajęć rozwijających
dla uczniów klas 1-8. Wyposażono pracownię
przyrodniczą oraz zakupiono wiele pomocy
dydaktycznych. 

Innowacje pedagogiczne w naszej szkole: 
 a) „PROBLEMY? – TO NIE MÓJ PROBLEM” której celem jest
zwiększenie świadomości uczniów na temat problemów
współczesnego świata, zagrożeń oraz sposobów radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, podnoszenie własnej wartości,
rozwój osobisty. Innowacja ma także na celu oddziaływanie
wychowawcze oraz pedagogizację uczniów i nauczycieli         
 z wykorzystaniem nauczania tradycyjnego oraz on-line.
 b) „MAGICZNE RĘCE” - Komunikacja alternatywna - język
migowy z założeniem integracji społecznej z osobami
niesłyszącymi oraz propagowaniem języka migowego wśród
osób słyszących, a szczególnie dzieci - cały rok szkolny
2020/21 w klasach I-III.

Kampania „Zachowaj Trzeźwy umysł”. Kampania mająca
na celu: wspieranie rozwoju dziecka poprzez
eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru
opieki lub braku opieki. Wpływanie na przyczynę
negatywnych zachowań poprzez uświadamianie
rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości       
 i braku opieki. Wspieranie działalności wychowawczej
szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej
edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze,
nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć
profilaktycznych, spotkań, konkursów. 

Profilaktyka uniwersalna „Smak Życia – czyli
debata o dopalaczach”.  Program profilaktyczny
profilaktyki uniwersalnej autorstwa Krzysztofa
Wojcieszka, celem, którego jest dostarczenie
młodym ludziom podstawowych informacji na
temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich
używania, a w konsekwencji zwiększenia
ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty
z tymi produktami.

 
„Pod Biało-Czerwoną” - udział w projekcie Prezesa Rady
Ministrów, którego cel - zakup i montaż masztów z biało-
czerwonymi flagami w najważniejszym miejscu danej
miejscowości.

 

Udział świetlicy szkolnej z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka w akcji „Droga Babciu, drogi Dziadku, nie daj się
oszukać!” zorganizowanej przez Komendę Miejską         
 w Jastrzębiu-Zdroju.

Program „Ortograffiti” Program
edukacyjno – terapeutyczny. Kompleksowy
system pomocy uczniom z dysleksją.

 

Sadzenie słoneczników wokół szkoły przez uczniów koła
przyrodniczego. 
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Światowy Dzień Pluszowego Misia - zabawy kreatywne 
z misiami, poznanie historii pluszowego misia oraz naszego
bohatera - kaprala Wojtka, znane misie w filmach i bajkach,
nagrody w postaci niedźwiadków, przeliczanie misiów,
wycinanie i kolorowanie postaci misia - Portret misia.

Szkolny konkurs BRD z udziałem przedstawicieli policji i
straży miejskiej w pracach jury. Celem konkursu  było
promowanie bezpieczeństwa w drodze do szkoły,
zapoznanie z przepisami ruchu drogowego.

DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE PLACÓWKI, 
 KONKURSY:

 
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole.
Wykorzystanie narzędzi TIK do wspólnego świętowania
wszystkich uczniów, przekazywanie życzeń oraz
pozdrowień.

Multimedialny szkolny konkurs antyalkoholowy, promujący
zdrowy styl życia, z wykorzystaniem programu graficznego
pt: Żyjmy zdrowo bez alkoholu.

Uczczenie 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II – wymiana
między klasami zakładek ze słowami Wielkiego Polaka.

 

Konkurs plastyczny Zgadnij kto to? Portret nauczyciela
oczami uczniów.

 

Święto Odzyskania Niepodległości – łączenie się
zdalne w celu wspólnego śpiewania hymnu
narodowego w ramach akcji „Niepodległa do
hymnu”.

 

Multimedialny szkolny konkurs antyalkoholowy 
z wykorzystaniem programu Quizizz.

Szkolny konkurs „Najładniejszy zimowy sweterek”
zorganizowany przez świetlice szkolną.

Konkursy z okazji Dnia Liczby PI: „Portret słynnego
przyrodnika, matematyka, naukowca” oraz „Ułóż
Pi”.  

Obchody Dnia św. Patryka

Organizacja szkolnego konkursu przyrodniczo-
językowego z okazji Dnia Ziemi. 

„Jadalna flaga” szkolny konkurs geograficzny

Szkolny konkurs językowy z okazji Dnia Matki
International Mothers Day.

Szkolny konkurs pięknego czytania przygotowany
przez Bibliotekę.

Szkolny Konkurs czytelniczy „Nasze lektury” - dla uczniów
klas III.
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