ŚWIĘTO PATRONA wtorek 19 marca 2019r.
Uczniowie:


mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach

Program uroczystości:
1. lekcje wg ustalonego na ten dzień planu



klasy pierwsze i drugie mają trzy lekcje
klasy trzecie mają pięć lekcji

2. godz. 11.00 – 12.30


AULA – wykład dla klas 1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D



MAŁA SALA GIMNASTYCZNA – wykład dla klas 1E, 1G, 2E, 2F, 2G



SALA 6 – Kahoot – konkurs wiedzy o patronie szkoły – dla uczniów chętnych z klas I oraz II
każdy uczestnik musi posiadać telefon z możliwością zalogowania się do Kahoota

3. od godz. 12.30


gra szkolna dla klas pierwszych i drugich (na terenie szkoły)

4. wydarzenia towarzyszące:


wystawy w bibliotece: fotograficzna „Zamość – miasto Patrona”, zbiory biblioteczne o Zamoyskich



krzyżówki tematyczne



kiermasz ciast na I piętrze – charytatywna zbiórka pieniędzy



bufet na II piętrze (po wykładach) – bezpłatny poczęstunek

Osoby odpowiedzialne:
koordynator – p. H. Mechlińska
1. wykład w auli: p. M. Feigel
2. wykład w małej sali gimnastycznej – p. M. Szczygielska
3. wystawy w bibliotece – p. A. Mitura
3. Kahoot – p. P. Poniatowski
4. gra szkolna – p. E. Kędziorek, p. M. Szczygielska
5. krzyżówki tematyczne dla klas I i II – p. M. Maciejczyk
6. kiermasz ciast – p. E. Kostowska
7. zdjęcia z uroczystości – p. R. Nowicki

Nauczyciele:
1. wykład w auli
p. M. Feigel, p. M. Zarzycki, p. M. Domarecka, p. M. Jakubowska, p. A. Litwin, p. K. Bednarczuk,
p. A. Grocholska, p. M. Maciąg, p. T. Szul, p. M. Kiecana, p. G. Chyliński
2. wykład w małej sali gimnastycznej
p. M. Szczygielska, p. L. Kozłowski, p. M. Bączek, p. M. Deniziak
3. Kahoot – p. K. Sochacka
4. gra szkolna – p. D. Kwiatkowska, p. B. Szurmak
5. kiermasz ciast – p. A. Orłowska, p. M. Dziki
6. ustawienie krzeseł w auli po trzeciej lekcji
p. K. Bednarczuk, p. M. Kiecana i uczniowie klas 1B, 2F (ławki wstawiamy do sali 204)
7. sprzątnięcie krzeseł, ustawienie ławek w auli po wykładzie
p. T. Szul, p. G. Chyliński, p. M. Zarzycki i uczniowie klas 1F, 2A
8. ustawienie i sprzątnięcie niskich ławek w małej sali gimnastycznej
p. M. Deniziak i uczniowie klasy 2G

Zgłoszenia uczniów:
1. zgłoszenia uczniów chętnych do udziału w grze Kahoot przyjmuje do piątku 15 marca
p. P. Poniatowski
2. kiermasz ciast – uczniowie deklarują chęć przyniesienia ciasta do p. E. Kostowskiej
3. zgłoszenia drużyn klasowych klas I oraz II do gry szkolnej przyjmuje do piątku 15 marca
p. M. Szczygielska; drużyna powinna liczyć co najmniej dwie osoby, klasy pierwsze muszą zgłosić
drużynę, klasy drugie – jeśli chcą
4. odbiór krzyżówek – wychowawcy klas I oraz II odbierają krzyżówkę dla swojej klasy
w poniedziałek 18 marca u p. H. Mechlińskiej
5. oddanie rozwiązanych krzyżówek we wtorek 19 marca do godz. 13.00 do p. M. Maciejczyka

