Tradycje
SZKOŁY
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
Uroczystości rozpoczynają się biegiem o Puchar Patrona Szkoły. Ponadto przeprowadzane są różne
konkursy dotyczące życia i działalności Stefana Rowińskiego. W biegach przełajowych uczestniczą
również rodzice naszych uczniów. Dni Patrona Szkoły są połączone z festynem szkolnym „Pożegnanie
lata”.
Co roku w październiku pierwszoklasiści naszej szkoły
uroczyście ślubują, a potem są pasowani na uczniów
przez dyrektora szkoły. Po części artystycznej uczniowie
klasy I zgodnie z tradycją szkoły sadzą drzewko na
terenie boiska szkolnego.

TWARDY ORZECH
DO ZGRYZIENIA

To Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy
o Języku Polskim dla uczniów klas IV - VI,
który odbywa się pod hasłem: Kieruj językiem
ŚLUBOWANIE KLAS I
jak statkiem, żegluj go słowem. Konkurs ten
ma na celu promowanie poprawności językowych
Każdego roku
wśród młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowania
cieszy się ogromnym
językiem polskim.
zainteresowaniem i przybywa
na niego wielu seniorów.
CAŁA SZKOŁA W CZAPCE MIKOŁAJA
Część artystyczną przygoto6 grudnia w naszej szkole
wują uczniowie klas 0 - III.
pojawia się niecodzienny gość
Po złożeniu życzeń kochani
z długą, białą brodą, ubrany
goście są zapraszani na słodki
w czerwony płaszcz. Święty
poczęstunek.
Mikołaj zostaje przyjęty z dużą
DZ
radością i entuzjazmem przez
ŻY IE
dzieci. W tym dniu każdy uczeń nosi
mikołajkową czapeczkę.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA

I

Dzień obchodzony jest
pod hasłem „NIE PROŚ ŚWIATA, ABY SIĘ
ZMIENIŁ NA LEPSZE, TO TY ZMIEŃ SIĘ
PIERWSZY.” W tym dniu wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły mają założony dowolny,
żółty element, a maluchy uśmiechnięte buźki.
W trakcie trwania święta odbywają się wybory
najbardziej życzliwych kolegów i koleżanek.

Z LEKTURĄ ZA PAN BRAT

DRZWI OTWARTE
Uczniowie wcielają się w różne postacie
i przedstawiają cud Bożego Narodzenia
w Betlejem. Odgrywana przez dzieci
inscenizacja wprowadza całą społeczność
szkolną, a także zaproszonych gości, w miły
świąteczny nastrój.

POLUBIĆ MATEMATYKĘ

Drzwi otwarte placówki służą lepszemu
poznaniu atmosfery panującej w szkole,
prezentacji szerokiej gamy kół zainteresowań
oraz orientacji w możliwościach rozwojowych,
jakie szkoła oferuje. Najmłodsi milusińscy
mogą wziąć udział w specjalnych zajęciach:
plastycznych, teatralnych, matematycznych.

W marcu odbywa się Międzyszkolny
Konkurs Wiedzy o Lekturze dla uczniów
klas I - III. Jego celem jest rozbudzanie
wśród dzieci zamiłowania do literatury
i rozwijanie czytelnictwa.

To szóstoklasiści, których średnia ocen z przedmiotów
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny „Polubić
wynosi co najmniej 5,0
PEREŁKI
matematykę” im. Marzanny Pietrzykowskiej adresowany
oraz otrzymali wzorową
jest do uczniów kl.VI. Konkurs odbywa się co dwa lata
SZKOŁY
ocenę z zachowania.
w naszej szkole. Współorganizatorem konkursu jest
Wyróżnieni uczniowie wraz
Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim.
z rodzicami wpisują się do
Celem konkursu jest upowszechnienie i uatrakcyjnienie
ŚWIĘTO RODZICA ZŁOTEJ KSIĘGI podczas
wiedzy matematycznej wśród uczniów.
To ważne wydarzenie
uroczystej akademii.
DZIE
Ń DZ
w kalendarzu uroczystości szkolnych,
W naszej szkole
I
E
CKA Dzień Dziecka
gromadzi zawsze ponad sto mam
i tatusiów. Przy poczęstunku, z uwagą
jest połączony
i radością oglądają przygotowany
z Dniem Sportu. Klasy starsze rywalizują w różnych turniejach
przez swoje pociechy montaż słownosportowych, dla dzieci klas 0 - III są przygotowane gry i zabawy
muzyczny.
ruchowe. Wszyscy uczestnicy duzi i mali mogą wziąć udział
w różnego rodzaju konkursach i quizach.

