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Wiedzieliście to ?
Jesień
Na pewno niektórzy wiedzą, że jesień zaczyna się 22 września, a kończy 21
grudnia, ale czy ta pora roku może nas jeszcze czymś zaskoczyć? Okazuje się,
że tak! Oto kilka ciekawostek na temat jesieni.
•

Listopad jest najpochmurniejszym miesiącem w roku, mimo to
najczęściej pada w lipcu.

• W ostatniej niedzieli października czas jest
przestawiany z letniego na zimowy.
• Jesień to sezon na jabłka, a co 5 jabłko na
europejskim stole pochodzi z polskich sadów.
• Krótsze dni mogą wywołać u nas złe samopoczucie.
• Temperatura wacha się miedzy 5, a 15 stopniami.
Chłód wzmaga potrzebę komfortu i ciepła, dlatego
jesień jest najlepszym czasem aby się zakochać.

Wrzesień 2017
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna
kieszeń.
☺ 04.09 Rozpoczęcie roku szkolnego 201718
☺21.09 Zebranie z rodzicami
☺30.09 Dzień chłopaka

Październik 2017
W październiku, gdy liść z drzewa niesporo
opada, późną to wiosnę zapowiada.
13.10. Dzień Nauczyciela ⁄ Ślubowanie klasy
pierwszej

Listopad 2017
We Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada,
może słota potrzymać do końca listopada.
01,02,03.11 Święto Zmarłych

Grudzień 2017
Grudzień zimny, śniegiem przykryty, daje rok w
zboże obfity.
21.12 Wigilia szkolna
22.12–02.01 Przerwa świąteczna

Styczeń 2018
Kiedy ptaki w styczniu śpiewają to im w maju dzioby zamarzają.
15.01–28.01 Ferie zimowe
30.01 Koniec pierwszego semestru

Luty 2018
Dzisiaj po Walentym, kto nie kocha ten przeklęty.

Marzec 2018
Jeżeli w pierwszy dzień po przesileniu marcowym
burza się zdarzy, zima już nie przydarzy.
08.03 Dzień Kobiet
29.03–03.04 Przerwa świąteczna

Kwiecień 2018
W kwietniu posucha, niknie rolnikom otucha.
Za kwietniem ciepłym idzie maj chłodny.
®30.04–04.05 Długi weekend

Maj 2018
Jeśli deszcze w maju, wszystko rośnie jak w gaju.
W maju zbiera pszczółka, zbierajże tez i ty ziółka.
∞28.05–30.05 Wycieczka trzydniowa
∞31.05 •Wolne z okazji dnia dziecka

Czerwiec 2018
Gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały
popsuje.
Ѽ 01.06 Wolne z okazji dnia dziecka
Ѽ22.06 Zakończenie roku szkolnego

Rok 2017-rokiem Józefa Piłsudskiego
Urodził się 5.12.1867r. we wsi Żułw. Był on polskim działaczem społecznym
i niepodległościowym, oprócz tego był także żołnierzem, politykiem oraz mężem
stanu. Od 1892r. był członkiem Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódcą w
kraju, poza tym twórcą Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Polskich (1914)
i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914). Był też kierownikiem Komisji Wojskowej
Tymczasowej Rady Stanu (1917). Od 11 listopada 1918 naczelnym wodzem Armii
Polskiej. W latach 1918–1922 Naczelnikiem Państwa, pierwszym marszałkiem Polski
(1920) oraz, przywódcą obozu sanacji, po przewrocie majowym (1926), a także
dwukrotnym premierem Polski (1926–1928 i 1930). Wywarł decydujący wpływ na
kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.
W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej, znany był pod
pseudonimami Wiktor i Mieczysław.
Zmarł na raka wątrobowo-komórkowego w Belwederze 12 maja 1935 (w 9. rocznicę
zamachu stanu), o godzinie 20.45.

Kontrowersje
- Piłsudski został protestantem w celu wzięcia ślubu ze swoją pierwszą żoną (Marią
Juszkiewiczową), która była rozwódką i miała dziecko ze swojego poprzedniego związku.
Być może Piłsudski powrócił później do Kościoła katolickiego w celu wzięcia ślubu z inną
kobietą (Aleksandrą Szczerbińską).
-

Śmierć gen. Tadeusza Rozwadowskiego, wieloletniego nieprzyjaciela Piłsudskiego.

Rozdźwięki między nimi powstały już w pierwszych dniach niepodległości, pogłębiły je
niejasności co do autorstwa zwycięskiego planu „cudu nad Wisłą”, a ukoronowało
dowodzenie wojskami wiernymi rządowi podczas przewrotu majowego. Był jednym z
oficerów uwięzionych i bezprawnie przetrzymywanych. Zmarł w rok po zwolnieniu z
więzienia, przy pewnych poszlakach wskazujących na otrucie.

Nauczyciele
1. przyroda – p. Małgorzata Piotrowska
2. język polski- p. Maria Popowicz
3. matematyka, informatyka- p. Katarzyna Smolarek
4. język angielski- P. Zofia Wojtania, p. Izabela Kłysiak
5.geografia- p. Mariusz Bukowski
6. biologia- p. Katarzyna Łopatka
7. chemia- p. Justyna Drewnik
8. fizyka- p. Justyna Drewnik
9. historia- p. Iwona Dmowska
10. wychowanie fizyczne- p. Sylwia Barto
11. religia- ks. Grzegorz Wolski
12. muzyka- p. Klaudiusz Bieńko
13. plastyka- p. Justyna Płońska
12. technika- p. Justyna Płońska
13. język niemiecki- p. Izabela Kłysiak
14. edukacja wczesnoszkolna:
p. Anita Świerc- wychowawczyni kl. I
p. Wanda Sadowska- wychowawczyni kl. II
p. Marlena Mielczarek- wychowawczyni kl. III
15. logopeda- p. Marta Michalska
16. pedagog – Sylwia Różycka
17.nauczyciele wspomagający- p. Małgorzata Piotrowska, Sylwia Różycka, Paulina Szumpur,
Izabela Kłysiak
18. zajęcia korekcyjne- p. Robert Janiszewski
19. oddział przedszkolny – p. Anna Seta

Dzwonki Szkolne

Przewodniczący klas:

1. 8.00-8.45
przerwa śniadaniowa 10min
2. 8.55-9.40 - 10min

Kl.4 Ewa Staniszewska
Kl.5 Jakub Rowiński
Kl.6 Kinga Pakuła
Kl.7 Martyna Mroczek

3. 9.45-10.30 -5min
4. 10.40-11.25
przerwa obiadowa 20min
5. 11.45-12.30 -10min
6. 12.40-13.25 -10min
7. 13.35-14.20 - 10min

Opiekun Samorządu
Szkolnego: p.Sylwia Barto

8. 14.30- 15.15
Odjazd pierwszego autobusu- 13.56
Odjazd drugiego autobusu- 15.36

INFORMACJE O OBIADACH
Zgłoszenia na obiady są u pani dyrektor.
Obiady wydawane są na przerwie po 4 godz. Lekcyjnej.

Cennik:
-Zupa 2 zł
-Drugie danie 5 zł
Wpłat dokonujemy z góry do 10 każdego miesiąca na
konto: 17 1560 0013 0000
1160 0011 7234
JCatering.pl Sp. z o.o
Ul. Piłsudskiego 59
05-600 Grójec
W tytule opłaty wpisujemy:
nazwę szkoły, imię i nazwisko dziecka, klasa.
Pytania, bądź rezygnacje z obiadów zgłaszamy pod nr.
793-865-335

