


UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 roku

Uczniowie i Grono Pedagogiczne Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi inaugurowali

nowy rok szkolny. Uczniowie spotkali się w klasach z wychowawcami.



NARODOWE CZYTANIE

Uczniowie klas IV –VIII włączyli się do ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania organizowanej przez

Prezydenta RP. Celem Narodowego Czytania jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo

polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Dramat „Balladyna” Juliusza Słowackiego to lektura dziesiątej odsłony Narodowego Czytania.



TURNIEJ SOKÓŁ CUP SŁUPIA 2020

Tegoroczna, już IV edycja SOKÓŁ CUP odbyła się 12 września na
ORLIKU przy Zespole Placówek Oświatowych w Słupi. Odbyły
się mecze: REPREZENTACJA POLSKI +35, OLDBOY START
SŁUPIA oraz MŁODZIK STARSZY START SŁUPIA.
Organizatorami turnieju byli: pan Tomasz Porwet - trener
REPREZENTACJI POLSKI +35 oraz pan Grzegorz Opałka -
wiceprezes Startu Słupia przy współpracy Wójta Gminy Słupia
pana Tomasza Kopra i Dyrekcji ZPO w Słupi pana Wiesława
Hukowskiego i pani Anity Opałka.

MŁODZIK STARSZY START SŁUPIA - to reprezentacja
złożona z uczniów naszej szkoły a trenerem jest pan Łukasz
Winiarski. Po meczu reprezentanci MŁODZIK STARSZY
STARTU SŁUPIA otrzymali od Reprezentantów Polski +35
medale i piłki do gry. Na zakończenie uczestnicy turnieju mogli się
posilić pyszną pizzą.



ZAJĘCIA KOŁA HISTORYCZNEGO -
POWSTANIE WARSZAWSKIE

12 września odbyły się w klasie piątej zajęcia koła historycznego, których tematem było: Powstanie

Warszawskie. Związane jest to z ogólnopolską kampanią o tematyce historycznej: BohaterON - włącz

historię. Kampania ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego,

edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku.



EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

26 września już po raz kolejny obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. W naszej szkole chętni

uczniowie z klas IV-VI wzięli udział w konkursie językowo- plastycznym koordynowanym przez

nauczycieli języków obcych. Zadaniem uczniów było przygotowanie słownika obrazkowego

zawierającego słownictwo z dowolnej kategorii tematycznej. Do konkursu zgłoszono prace głównie

o tematyce przyrodniczej. Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia nagrodzone

oceną celującą dla: Otylii Ciszewskiej z klasy V i Natalii Wojsław z klasy VIa.

Pozostałych uczestników komisja postanowiła nagrodzić oceną bardzo dobrą z języka angielskiego

i niemieckiego.



OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

W dniu 29 września klasy I - III włączyły się w akcję Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.

Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001r. Data 29 września związana

jest z urodzinami Janiny Porazińskiej, autorki wielu książek dla dzieci. W tym dniu wybrani

uczniowie klas drugich i klasy trzeciej czytali fragmenty lektury Łukasza Wierzbickiego pt. ,,Afryka

Kazika", natomiast w klasach pierwszych wychowawczynie zapoznały dzieci z książką Waldemara

Cichonia ,,Cukierku, Ty łobuzie" Starsi uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności

czytelnicze, a wszyscy pozostali wykazali się zdolnością uważnego słuchania.



SZKOLNY KONKURS GEOGRAFICZNY -
"OBLICZA ZIEMI"

W dniach od 28 września do 2 października 2020 roku uczniowie klas VI, VII i VIII wzięli udział w szkolnym 

konkursie geograficznym „Oblicza Ziemi”. Celem konkursu było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 

geografią oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności przedmiotowych. 

Rozstrzygnięcie konkursu:

Kategoria – klasy VI

I miejsce (laureat) – Natalia Wojsław VIa

II miejsce – Dawid Frankiewicz VIa

III miejsce – Maja Smędzik VIa

Kategoria – klasy VII

I miejsce (laureat) – Miłosz Ciupka VIIb

II miejsce – Radosław Ciepły VIIa

III miejsce – Marcel Capiga VIIb

Kategoria – klasy VIII

I miejsce – Katarzyna Pechta VIIIb

II miejsce – Kacper Kurp VIIIb

III miejsce – Klaudia Cieślińska VIIIb



X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

Kliknij, aby dodać tekst

Eksperci Tabliczki

Mnożenia w klasie IV A

Eksperci Tabliczki

Mnożenia w klasie VII A

Eksperci Tabliczki

Mnożenia w klasie VII B

Eksperci Tabliczki

Mnożenia w klasie VIII B

Wysocki Kamil

Kamiński Damian

Kapusta Norbert

Nawrocki Oliwier

Pawłowski Daniel

Górska Nikola

Ciepły Radosław

Cieślińska Magdalena

Ciszewska Majka

Domagała Patrycja

Capiga Marcel

Ciupka Miłosz

Bratek Magda

Cieślińska Klaudia

Pechta Katarzyna

2 października obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W zawiązku z tym w naszej szkole odbyły

się działania mające na celu propagowanie znajomości tabliczki mnożenia. Przez cały wrzesień uczniowie klas

IV-VIII przypominali sobie podstawowe działania tabliczki mnożenia. W każdej klasie zaplanowano konkurs ze

znajomości tabliczki mnożenia w celu wyłonienia "Klasowych Ekspertów Tabliczki Mnożenia", niestety ze

względu na obecną sytuację epidemiologiczną konkurs ten udało się przeprowadzić w kilku klasach.



WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
2020/2021

7 października 2020 roku w Słupi odbyły się wybory do władz Samorządu Uczniowskiego.

Z zachowaniem reżimu sanitarnego, komisja wyborcza przeprowadziła tajne głosowanie w salach

lekcyjnych oraz na odpowiednio przygotowanej sali gimnastycznej. W głosowaniu wzięli udział uczniowie

klas IV-VIII.

Wyniki głosowania:

Kurp Kacper – przewodniczący 

Kujawski Filip – zastępca przewodniczącego

Opiekunowie SU:

p. Marek Fulas

p. Alina Konarska

p. Paweł Puto



X EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
"WAKACJE 2020 W OBIEKTYWIE"

W naszej szkole już po raz X został zorganizowany konkurs fotograficzny pt. „Wakacje 2020 w obiektywie”.

Uczestnicy konkursu nadesłali zdjęcia ukazujące piękno przyrody i malownicze krajobrazy. W każdym z nich

ukrytych jest wiele miłych, wakacyjnych wspomnień.

LAUREACI KONKURSU:

W kategorii przedszkole:

I miejsce – Kaja Kuśmierska

II miejsce – Fabian Ciszewski

III miejsce - Piotr Szczurek

W kategorii szkoła podstawowa:

I miejsce – Kaja Kasza

II miejsce – Anna Bukowska

III miejsce – Anna Pustułka

Wyróżnienie otrzymują: Nikola Kuśmierska, Maja Szczurek, Otylia Ciszewska

Dziękujemy Radzie Rodziców i Dyrekcji naszej szkoły za ufundowanie dyplomów w konkursie.



ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
„MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI”

Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego zainicjowało obchody Międzynarodowego Miesiąca

Bibliotek Szkolnych, przypadające w czwarty poniedziałek października. Tegoroczne obchody

przebiegały pod hasłem: „Z książką Ci do twarzy”! W ramach obchodów zorganizowany został

konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona postać z bajki”, który adresowany był do uczniów klas I-III.

Celem organizowanego konkursu było między innym: rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

promowanie talentów dzieci, poszerzenie wiedzy z zakresu technik plastycznych, rozwijanie

wrażliwości i wyobraźni oraz zachęcenie do czytania bajek i baśni.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Jakub Rokicki III, Zuzanna Woźniak Ia

II miejsce – Sandra Ciupka III, Piotr Hukowski Ib, Kacper Wierzbicki Ib

III miejsce – Klaudia Gajos IIa, Miłosz Górski IIa, Amelia Trzeszkowska Ib

Wyróżnienie – Oskar Rokicki Ia



BohaterON – WŁĄCZ HISTORIĘ !

Uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi po raz pierwszy włączyli się do ogólnopolskiej

kampanii o tematyce historycznej, która ma na celu uhonorowanie i upamiętnienie uczestników Powstania

Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Chętni uczniowie wykonali kartki z życzeniami,

które zostaną przesłane do Fundacji Sensoria, a następnie trafią do Bohaterów Powstania Warszawskiego.

Dziękuję wszystkim tym , którzy wzięli udział w tegorocznej odsłonie akcji "BOHATERON-WŁĄCZ

HISTORIĘ". Wykazaliście się wspaniałą postawą patriotyczną a przygotowane przez Was kartki z życzeniami

na pewno sprawią ogromną radość naszym Bohaterom.



DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia” - Albert Einstein.

Te słowa przypominają nam o Patronie naszej szkoły, który właśnie tak żył, 

pozostawiając piękne ślady swej działalności.

Podczas godzin wychowawczych omówiliśmy życie i działalność p. Zbigniewa Kopra.

Uczniowie klasy VIIb z wychowawcą przygotowali wspomnienie o Patronie naszej 

szkoły w formie prezentacji multimedialnej.



OBCHODY 11 LISTOPADA
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi uczcili 102. rocznicę

odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ze względu na panującą sytuację związaną z pandemią

koronawirusa uroczystość miała nieco odmienny charakter, jednak była wyjątkowa. Uczniowie

z poszczególnych klas, oraz dzieci z przedszkola swą miłość do Ojczyzny i piękne słowa

poświęcone niepodległości przekazały poprzez: recytację wierszy, piosenki i grę na instrumentach.

Został następnie zmontowany film, który został zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

Dzieci z przedszkola z grupy „Świerszcze” dołączyli do akcji „Szkoła do hymnu”.



KONKURS PLASTYCZNO-HISTORYCZNY
„OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI”

W ramach obchodów 102. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Placówek

Oświatowych w Słupi został ogłoszony konkurs plastyczno – historyczny „Ojcowie Niepodległości”.

Celem konkursu było: kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych i obywatelskich, rozwijanie

zainteresowań historią, poszerzenie wiedzy historycznej uczniów, rozwijanie kreatywności i pobudzenie

inwencji twórczej.

Rozstrzygnięcie konkursu:

I miejsce – Sebastian Mogiła VIIb, Marcel Capiga VIIb

II miejsce – Miłosz Ciupka VIIb, Łukasz Baran VIIa

III miejsce – Maja Smędzik VIa, Bartłomiej Ziębicki IVb, Jakub Cejest Ia



MÓJ KALENDARZ ADWENTOWY

W drugiej połowie listopada 2020r. chętni uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa 

Kopra w Słupi wzięli udział w konkursie plastycznym: pt. ,,Mój Kalendarz Adwentowy”. 

Celem konkursu było rozwijanie aktywności twórczej uczniów, kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych oraz poszerzenie wiedzy 

na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w krajach niemieckiego obszaru językowego.

Po naradzie Komisja Konkursowa wybrała i postanowiła nagrodzić:

I miejsce - Jakub Cejest IVa, Dawid Frankiewicz VIa

Komisja postanowiła wyróżnić również pracę uczennicy z klasy VIb - Angeliki Wachowicz.



5 GRUDNIA - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
WOLONTARIUSZA

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby

zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych - na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To

również doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcił

i do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. W naszej szkole z tej wyjątkowej okazji

skorzystali wolontariusze klasy IVb z wychowawcą. Przygotowali oni film promujący działania Szkolnego

Klubu Wolontariusza pt. „WOLONTARIAT TO WYZWANIE”.



UDZIAŁ UCZNIÓW W WOJEWÓDZKICH 
KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego dla uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych zorganizowano konkursy przedmiotowe skierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych, 

wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem. Konkursy przedmiotowe obejmują trzy etapy:

I etap szkolny - II etap rejonowy - III etap wojewódzki.

Do pierwszego etapu poszczególnych konkursów przystąpili uczniowie:

IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego: Magda Bratek, Katarzyna Pechta, Kacper Kurp, Miłosz Ciupka, Marcel Capiga

V Wojewódzki Konkurs z Matematyki: Mateusz Wypych, Karol Kowalski, Magda Bratek, Klaudia Cieślińska, Miłosz Ciupka, Marcel Capiga

VIII Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego: Zuzanna Wcisło, Katarzyna Pechta, Miłosz Ciupka, Agata Czekaj

III Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego: Kacper Kurp, Magda Bratek

II Wojewódzki Konkurs z Biologii: Katarzyna Pechta

II Wojewódzki Konkurs z Chemii: Karol Kowalski, Mateusz Wypych, Katarzyna Pechta, Bartosz Bida

II Wojewódzki Konkurs z Fizyki: Karol Kowalski, Mateusz Wypych

II Wojewódzki Konkurs z Geografii: Kacper Kurp, Klaudia Cieślińska, Radosław Ciepły, Łukasz Baran, Jakub Nawrocki, 

Miłosz Ciupka, Marcel Capiga, Majka Ciszewska, Magdalena Cieślińska

II Wojewódzki Konkurs z Historii: Dawid Frankiewicz, Zuzanna Wcisło, Miłosz Ciupka

II Wojewódzki Konkurs z Informatyki: Radosław Ciepły, Jakub Nawrocki, Karol Kowalski, Kacper Kurp, Anna Pustułka



„UKRYTE DZIEDZICTWO. CO KRYJE POLSKA ZIEMIA ?”

Podczas zajęć koła historycznego chętni uczniowie z klasy V realizowali projekt, w ramach ogólnopolskiej

kampanii archeologicznej. Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?” realizowany

był w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Na zajęciach korzystaliśmy z przygotowanych przez

organizatora materiałów dydaktycznych. Uczniowie obejrzeli przygotowany materiał filmowy, następnie

omawiane były zagadnienia związane z pracą archeologa, celem prowadzenia wykopalisk, co to jest

zabytek archeologiczny i do kogo należy. Dowiedzieli się o narzędziach pracy współczesnego archeologa

takie jak: drony czy urządzenia geodezyjne. Ciekawą formą podsumowania zajęć była karta pracy: zabytek

archeologiczny. Uczniowie opisywali dowolny przedmiot znaleziony w domu, do czego służy i robili jego

dokładne pomiary. Udział w projekcie pozwolił uczniom zdobyć wiele ciekawych informacji dotyczących

archeologii oraz poznać świat ukryty pod ziemią. Realizacja projektu była ciekawą formą dodatkowych

zajęć z historii.



MARATON PISANIA LISTÓW 
AMNESTY INTERNATIONAL

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi po raz jedenasty włączyli się do największej

globalnej akcji na rzecz praw człowieka jaką jest Maraton Pisania Listów. Wydarzenie to odbywa się co roku

w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Listy pisane są odręcznie listy

w obronie osób, których prawa są łamane. W związku z pandemią Covid-19 uczniowie poprzez komunikator

Microsoft Teams pisali listy na zajęciach z wychowawcą. Chętni uczniowie mogli pisać listy w domu wraz

z najbliższymi. Tegoroczną bohaterką w obronie której, uczniowie pisali listy była Nassima al- Sada. Jest matką

trójki dzieci, aktywistką, edukatorką praw człowieka, która przez wiele lat prowadziła kampanie na rzecz praw

obywatelskich i społecznych, praw kobiet i mniejszości szyickiej w prowincji Wschodniej Arabii Saudyjskiej.

Została uwięziona za działania na rzecz praw człowieka. W jej sprawie uczniowie napisali 194 listy, które

zostały wysłane do Ambasady Królestwa Arabii Saudyjskiej w Warszawie.



UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO II ETAPU 
WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

V Wojewódzki Konkurs z Matematyki - MARCEL CAPIGA

II Wojewódzki Konkurs z Biologii - KATARZYNA PECHTA

II Wojewódzki Konkurs z Geografii - KLAUDIA CIEŚLIŃSKA, MIŁOSZ CIUPKA, MARCEL CAPIGA

II Wojewódzki Konkurs z Informatyki - RADOSŁAW CIEPŁY, KACPER KURP, ANNA PUSTUŁKA



WIECZORNICA BOŻONARODZENIOWA

Co roku w grudniu w naszej szkole była organizowana wigilia, podczas której przedstawiane były jasełka

bożonarodzeniowe. W związku z epidemią nie mogliśmy się spotkać by razem kolędować i łamać się

opłatkiem. Żeby tradycji stało się zadość została przygotowana „Wieczornica bożonarodzeniowa” –

nawiązująca do tradycji świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie naszej szkoły przygotowali wiersze i kolędy,

które nagrali w swoich domach pod czujnym okiem rodziców.



The Christmas Nativy Scenes - JASEŁKA

Każdego roku, Jasełka są długo wyczekiwanym przedstawieniem przez wszystkich. Uczniowie klasy 

IIa i IIb zaprezentowali je w innej, niż zwykle formie. Krótką opowieść o narodzeniu Jezusa 

przedstawili w wersji anglojęzycznej.



KONKURS FOTOGRAFICZNY„SUPER BAŁWANEK”

W czasie trwania ferii zimowych ogłoszony został Konkurs Fotograficzny „Super Bałwanek”. 

Organizatorem konkursu była Dyrekcja ZPO w Słupi. Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III SP.

W tym roku piękna, zimowa aura wyjątkowo sprzyjała uczestnikom konkursu. Nadesłano 

11 zdjęć. W rolę jurorów wcielili się uczniowie klas I – III oraz wychowawcy. To oni zadecydowali o „Super 

Bałwanku”. Głosowanie odbyło się on-line, poprzez ankietę. Dnia 5 marca na apelu szkolnym Pani Dyrektor 

Anita Opałka wręczyła wszystkim uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody.

LAUREACI KONKURSU:

I miejsce - Blanka Capiga

I miejsce - Sandra Ciupka

II miejsce - Amelia Trzeszkowska

III miejsce - Magdalena Błaszczyk

Wyróżnienia: Piotr Hukowski, Paweł Koprowski, Szymon Nowak, Theo Nowak, 

Izabela Prusek, Maja Szczurek, Nikola Wrońska



ZABAWY ZIMOWE W KLASIE DRUGIEJ "A"

Hu, hu, ha, Hu, hu, ha, Nasza zima zła…” Zima to piękna, aczkolwiek zimna i mroźna pora roku.

Jednak dla uczniów klasy II „a” wcale nie jest, aż taka straszna. Dzieci w ramach wychowania fizycznego

postanowiły wraz z wychowawcą urządzić zabawy na śniegu. Pogoda w tym dniu dopisała, mróz trochę

zelżał, można było pobiegać po śniegu, sprawdzić czy zaspy są dość głębokie, a przede wszystkim

można było lepić śnieżne kule. Efektem były „trzy bałwanki otoczone fortecami”. Tradycyjnie była

również bitwa na śnieżki, oczywiście z zachowaniem zasad ostrożności i bezpieczeństwa. Było przy tym

dużo radości i śmiechu. Wszyscy cali i zdrowi z rumieńcami na buziach wrócili do szkoły i stwierdzili, że

było „super”.



KONKURS PLASTYCZNY 
„ZDROWO I BEZPIECZNIE SPĘDZAM WOLNY CZAS"

W tegorocznej edycji konkursu o charakterze profilaktycznym wzięli udział tylko uczniowie z klasy IVa.

Praca konkursowa miała przedstawiać bezpieczne i zdrowe, dla ciała i ducha, sposoby spędzania wolnego

czasu. Kompozycje uczniów spełniły wszystkie założenia konkursowe, twórcy postawili na aktywne

sposoby wypoczynku. Uczniowie tęsknią do powrotu do „normalnego” życia, wolnego od pandemii.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: JAKUB CEJEST

Wyróżnienie: KAMIL WYSOCKI



KONKURS PLASTYCZNY DLA KLAS I - III 
"BEZPIECZEŃSTWO W SIECI"

Dnia 5 marca na apelu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "BEZPIECZEŃSTWO W SIECI".

Konkurs odbył się w ramach obchodzonego w naszej szkole DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU -

9 LUTEGO 2021r. Adresowany był dla uczniów klas I – III. Na konkurs przesłano 20 prac wykonanych

różnorodną techniką. Prace w sposób ciekawy i zabawny przedstawiały zasady bezpieczeństwa w Internecie oraz

wskazówki jak się uchronić przed zagrożeniami w sieci. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się poprzez głosowanie

online wszystkich uczniów klas I - VIII i nauczycieli Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi. Na apelu Pani

Dyrektor Anita Opałka wręczyła laureatom dyplomy oraz drobne upominki.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce – Blanka Capiga

II miejsce – Lena Sołtys

III miejsce – Magdalena Błaszczyk



WYNIKI KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ

W ramach obchodzonego w naszej szkole DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU został przeprowadzony 

Konkurs Wiedzy Informatycznej. Konkurs składał się z jednego etapu, teoretycznego. Polegał na rozwiązaniu 

testu ze znajomości wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie. Był podzielony na dwie kategorie, klasy IV-V 

i klasy VI -VIII.

Oto wyniki konkursu:

KATEGORIA KLASY IV - V

I miejsce – Jowita Capiga, Jakub Cejest, Jakub Nowak, Natasza Otwinowska, Filip Wodecki

II miejsce – Szymon Fortunka, Jakub Trela

III miejsce – Filip Kujawski, Daniel Pawłowski, Błażej Pilarski, Kamil Wysocki, Bartłomiej Ziębicki

KATEGORIA KLASY VI - VIII

I miejsce – Alicja Capiga, Katarzyna Pechta

II miejsce – Magda Bratek, Magdalena Cieślińska, Maja Wodecka

III miejsce – Julia Ciosek

Klasy IVa i VIIIb najlepiej poradziły sobie ze znajomością wiedzy o bezpieczeństwie w Internecie.



BAL KARNAWAŁOWY W KLASACH I-III
Wszyscy bawią się wspaniale, jak co roku w karnawale. Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką

i zabawą. Na lekcjach uczniowie dowiadują się, że ważnym elementem tego okresu są bale karnawałowe. 

Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Taki 

bal odbył się w naszej szkole w dniach 11 i 12 lutego. Ze względu na pandemię, każda klasa musiała balować 

oddzielnie. Tego dnia nie pojawiły się kolorowe stroje postaci z bajek. Było inaczej niż zwykle, był to bal 

dla ,,sportowców”. Dziękujemy pani z przedszkola za piękny wystrój sali i zaproszenie uczniów z klas I-III. 

Wygląd sali balowej wprowadził dzieci w wyjątkowy nastrój, oraz zachęcił do radosnej zabawy, a to było 

głównym celem. Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki elektronicznej. 

Kolejny bal karnawałowy już za rok !



"MOJA WALENTYNKA" - KONKURS PLASTYCZNY 
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DLA KLAS I-III

Odzew ze strony dzieci był bardzo duży. Na ręce organizatorów przekazano 36 pięknych prac plastycznych. 

Świadczy to, o tym, że święto dobra i miłości jest bardzo popularne wśród naszych uczniów. Oto wyniki konkursu:

KLASY PIERWSZE:
I miejsce: Ozga Marta Ia

II miejsce: Filip Kowalik Ia

III miejsce: Paweł Koprowski b

Wyróżnienia: Amelia Trzeszkowska Ib, Łucja Żołowicz Ib, Anastazja Chabierska Ib, Piotr Fiodor Ib, 

Nadia Cielesta Ia, Piotr Hukowski Ib

KLASY DRUGIE:

I miejsce: Igor Kołkowski IIb

II miejsce: Lena Sołtys IIa,Theo Nowak IIb

III miejsce: Magdalena Błaszczyk IIa, Błażej Jaworski IIb

Wyróżnienia: Nikola Kuśmierska IIa, Igor Wąsowski IIb, Michał Widawski IIb, Blanka Capiga IIb

KLASA TRZECIA:

I miejsce: Jakub Rokicki

II miejsce: Zuzanna Okrzeja

III miejsce: Krzysztof  Galas

Wyróżnienia: Nikola Ogórek Sandra Ciupka



DOKARMIAMY PTAKI

Śnieżna i mroźna zima to ciężki czas dla ptaków i dzikich zwierząt, które mają ograniczony dostęp

do żywności i wody. Wiele ptaków w tym okresie przylatuje z dalekiej północy, aby w naszym

klimacie, nieco łagodniejszym przetrwać zimę. Uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami

postanowili pomagać i systematyczne je dokarmiać. Wszyscy chętnie przynoszą do szkoły pokarm,

który zostawiają w karmnikach i innych miejscach, gdzie zaglądają zgłodniałe ptaki. Dzieci pamiętają

także o naszych kaczkach na słupskim stawie i również je dokarmiają. Piękne cyraneczki z ufnością

podchodzą, podpływają, czekają na smakołyki i zachwycają swoim wyglądem. Pamiętamy, że

pomagając uczymy się wrażliwości na przyrodę, pobudzamy swoje zainteresowania oraz zyskujemy

poczucie, że robimy coś dobrego.



SPOTKANIE Z POLICJANTEM W KLASIE IVB

23 lutego 2021 roku, uczniowie klasy IVB uczestniczyli w spotkaniu z Oficerem Prasowym 

Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie - sierżantem sztabowym p. Michałem Kwiecińskim. Do 

komunikacji została wykorzystana usługa Microsoft Teams. Podczas rozmowy uczniowie dowiedzieli się: 

jak zostać policjantem oraz na czym polega praca policjanta. Nasz gość przypomniał również zasady 

bezpieczeństwa obowiązujące w czasie pandemii.



PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 23-25 lutego 2021r. uczniowie klas ósmych przystąpili do egzaminu próbnego. Uczniowie

zmagali się z językiem polskim, matematyką oraz językiem obcym nowożytnym. Egzamin miał na

celu sprawdzenie wiedzy uczniów ale także przygotowanie do egzaminu.



KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI 
ROMANA CZERNECKIEGO

Dnia 19 lutego w naszej szkole odbył się „Konkurs wiedzy o życiu i działalności Romana Czerneckiego”, którego organizatorem był 

Zespół Szkół w Szczekocinach, gdzie Patronem jest Roman Czernecki. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas ósmych: Bartosz 

Bida, Karol Kowalski, Ewa Potęga, Mateusz Wypych, Magda Bratek, Klaudia Cieślińska, Julia Ciosek i Katarzyna Pechta.

Postać profesora Czerneckiego jest naszej społeczności bardzo bliska. Gimnazjum Publiczne w Słupi, które funkcjonowało 

w latach 1999-2018 od 12 listopada 2004 r. nosiło imię Romana Czerneckiego. W związku z reformą oświaty od roku 2017/2018 

Gimnazjum Publiczne im. Romana Czerneckiego w Słupi włączono do Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi. Aby postać 

prof. Romana Czerneckiego i jego syna Andrzeja nie zostały zapomniane 14 listopada 2017 r. nadano imię Romana i Andrzeja 

Czerneckich Izbie Pamięci. Roman Czernecki był wspaniałym człowiekiem, cenionym pedagogiem, utalentowanym polonistą, a przede

wszystkim organizatorem tajnego nauczania w latach wojny i okupacji hitlerowskiej. Odważył się przeciwstawić zakazowi 

organizowania tajnego nauczania. Swoją pracę traktował jak misję, jak służbę ojczyźnie. Rozbudzał w swoich wychowankach 

wrażliwość na to co dobre i piękne, budził ducha polskości i przywracał nadzieję na odzyskanie wolności. Ogłoszenie wyników 

Konkursu wiedzy o życiu i działalności Romana Czerneckiego nastąpiło 26 lutego 2021 roku podczas obchodów Dnia 

Patrona on-line w Zespole Szkół w Szczekocinach.

Oto zwycięzcy:

I miejsce – Katarzyna Pechta

II miejsce – Magda Bratek

III miejsce – Klaudia Cieślińska



OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

1 marca 2021 obchodzony jest jako Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych”. Ustanowione święto jest 
wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej 

i przywiązania do tradycji niepodległościowych za krew przelaną w obronie ojczyzny – napisał w lutym 2010 
roku prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego święta. 
W obchody tego święta włączyli się dyrekcja, uczniowie i nauczyciele z Zespołu Placówek Oświatowych 

w Słupi oraz dzieci z przedszkola z grupy „Świerszcze”. Została przygotowana akademia – online, gdzie 
uczniowie z poszczególnych klas przybliżyli historię żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego 
podziemia. W ramach obchodów w środę 3 marca 2021r. na platformie Microsoft Teams uczniowie klas 
siódmych, wysłuchali wykładu na temat „Żołnierzy Wyklętych", który poprowadziła Pani Edyta 
Krężołek z Delegatury IPN w Kielcach. Uczniowie z naszej szkoły wzięli również udział w X edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni". Uroczystość w której 
uczestniczyliśmy była wyrazem hołdu dla bohaterów powojennego podziemia niepodległościowego oraz 

niezwykłą lekcją historii.



OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI
"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" została przygotowana akademia

– online, gdzie uczniowie z poszczególnych klas przybliżyli historię żołnierzy

antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.



OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI 
"ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"-CIEKAWA LEKCJA HISTORII

Dnia 3 marca 2021r.w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zespole 

Placówek Oświatowych w Słupi uczniowie klas siódmych wysłuchali wykładu Pani Edyty Krężołek 

z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. Spotkanie odbywało się online na platformie 

Microsoft Teams. Uczniowie dowiedzieli się wiele ciekawych informacji na temat działalności polskiego 

podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956, a także poznali sytuację polityczną w jakiej znalazła się 

Polska po drugiej wojnie światowej. Z dużym zainteresowaniem uczniowie wysłuchali także historii 

o poszczególnych oddziałach partyzanckich i ich dowódcach. 



ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Zgodnie z tradycją naszej szkoły ślubowanie klas pierwszych odbywa się w Dniu Patrona - w październiku. 

Niestety, w tym roku, w związku z utrudnieniami spowodowanymi przez pandemię wszystko przesunęło się 

w czasie. Dopiero dnia 3 marca odbyła się ta ważna i wyczekiwana przez dzieci uroczystość. Po raz pierwszy 

w historii szkoły nie mogli uczestniczyć w niej goście i rodzice. Mimo tego nasi uczniowie stanęli na wysokości 

zadania. Pięknie zaprezentowali część artystyczną i złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie 

pan dyrektor z panią wicedyrektor dokonali aktu pasowania każdego dziecka na pełnoprawnego ucznia Szkoły 

Podstawowej imienia Zbigniewa Kopra w Słupi. Rodzice postarali się o uatrakcyjnienie tego wydarzenia 

zakupując dla dzieci rożki obfitości oraz birety, za co serdecznie dziękujemy. Uczniowie otrzymali także 

w prezencie Wyprawki Czytelnicze. Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Anicie Opałka za nagranie przebiegu 

uroczystości i pani Karolinie Błaszczyk za zrobienie zdjęć.



UDZIAŁ W X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
„ŻOŁNIERZE WYKLĘCI – BOHATEROWIE NIEZŁOMNI”

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci –
Bohaterowie Niezłomni”, który odbył się w Lublinie w miesiącu kwietniu 2021r.

Bartłomiej Ziębicki – uczeń klasy IVb przygotował pracę plastyczną - przestrzenną,
Katarzyna Pechta - uczennica klasy VIIIb przygotowała pracę multimedialną

Miłosz Ciupka - uczeń klasy VIIb przygotował pracę multimedialną
Dawid Frankiewicz - uczeń klasy VIa przygotował pracę multimedialną



OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KOBIET
W dniu 8 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji chłopcy z klas:

IVa, IVb i V wraz z wychowawcami przygotowali akademię online, na którą składały się wiersze

i aforyzmy o kobietach. Nie zabrakło też piosenek, pięknych laurek i okolicznościowych życzeń.

W imieniu wszystkich chłopców i mężczyzn z naszej szkoły, życzenia kobietom, tym małym

i tym dużym, złożyli przewodniczący samorządu uczniowskiego oraz dyrektor szkoły.



SPOTKANIE Z POLICJANTEM W KLASIE V

9 marca 2021 roku uczniowie klasy V podczas zajęć z Wychowawcą uczestniczyli w spotkaniu z sierżantem

sztabowym Panem Michałem Kwiecińskim z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie. Korzystając

z platformy Microsoft Teams mogli wysłuchać ciekawej prelekcji na temat bezpieczeństwa w sieci oraz

różnych zagrożeń, które mogą być związane z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Spotkanie było

również okazją do zadawania przez uczniów pytań, które dotyczyły między innymi zagadnień związanych

z tym jak zostać policjantem , codziennej pracy i różnych sytuacji z którymi można się spotkać na co dzień. Na

zakończenie uczniowie podziękowali Panu Michałowi Kwiecińskiemu za udział w bardzo ciekawym spotkaniu.



KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIMOWE KRAJOBRAZY”

W naszej szkole odbyła się kolejna edycja konkursu fotograficznego „Zimowe krajobrazy”, którego 
organizatorem była Dyrekcja ZPO w Słupi SP im. Zbigniewa Kopra. Udział w nim brali uczniowie klas I-VIII.

KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Klaudia Wojsław
II miejsce - Miłosz Ciupka
III miejsce - Alicja Capiga



WOLONTARIUSZE Z ZAGRANICY ONLINE
Zespół Placówek Oświatowych w Słupi już kolejny rok kontynuuje współpracę z Fundacją Kreatywnej

Przestrzeni i Rozwoju „Camposfera” w Klimontowie. Dzięki tej współpracy uczniowie naszej szkoły mogą

poznawać „tajniki” pracy wolontariusza, poszerzać wiedzę o krajach, rozwijać umiejętność posługiwania się

językiem angielskim. Tym razem spotkania z wolontariuszami z zagranicy przebiegały w nietypowych warunkach,

bo online. Od 4 do 11 marca 2021 roku w ramach lekcji geografii i języka angielskiego w klasach VI -VIII

odwiedzili nas niecodzienni goście: Dorota Chacińska Kubiec - Wiceprezes „Camposfery”, Guisella

Moreno Marin z Hiszpanii (Wyspy Kanaryjskie), David Schwengler z Luksemburga, Celia De Schfijver

z Belgii, Fabrizio Vetruccio z Włoch, Natuka Tsiklauri z Gruzji oraz Tiernan Buckley z Irlandii.

Podczas spotkań przeprowadzonych w języku angielskim, wolontariusze opowiedzieli o działalności fundacji,

o inicjatywach przez nią podjętych. Uczniowie i goście poznali się: opowiedzieli o sobie, o swoich

zainteresowaniach i pasjach oraz rozwiązywali quiz. Z pewnością dla wszystkich uczestników było to ciekawe

doświadczenie, które sprzyja pogłębianiu międzynarodowego dialogu.



KONKURS PLASTYCZNY WOJEWODY 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO „112 - ZAWSZE W GOTOWOŚCI”

Wojewoda Świętokrzyski zaprosił uczniów szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego do udziału 
w konkursie plastycznym, który popularyzował wiedzę na temat numeru ratunkowego 112 łączącego 

wszystkie służby ratownicze.

Wyróżnienia Wojewody otrzymali:
uczeń klasy IVb - Bartłomiej Ziębicki oraz uczeń klasy VIIb – Miłosz Ciupka



KONKURS PLASTYCZNY -
„JESTEM SOBIE WIRUS MAŁY”

Konkurs organizowany był dla klas IV-VI szkół podstawowych przez: Powiatową Stację Sanitarno –

Epidemiologiczną w Jędrzejowie oraz Komendę Powiatową Policji w Jędrzejowie.

Prace konkursowe przygotowali uczniowie:

Bartłomiej Ziębicki kl. IVb, Kajetan Piątek kl. V, Cichy Julia kl. VIa, Dawid Frankiewicz kl. VIa, 

Maja Smędzik kl. VIa

W konkursie zdobywcą III miejsca został: uczeń klasy IVb - Bartłomiej Ziębicki.



POEZJA CYPRIANA KAMILA NORWIDA

Sejm i Senat RP ogłosiły 2021 r. Rokiem Norwida w 200-lecie urodzin artysty. W związku z trwającym

w naszej szkole Tygodniem Kultury Języka 15 marca w klasie VII B odbyła się lekcja poświęcona twórczości

Cypriana Kamila Norwida. Jego poezja jest ogólnoludzka i ponadczasowa, ponieważ w centrum

rozważań znajduje się człowiek i rzeczywistość, która go otacza. Z przyjemnością, zatem, poznaliśmy

najbardziej znane utwory tego artysty: „Moja piosnka II”, „Fortepian Szopena”, „W Weronie”.



SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY -
MISTRZ ORTOGRAFII

W ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka Polskiego w naszej szkole 17 marca odbył się Konkurs 

Ortograficzny. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas drugich i trzecich. Celem było utrwalenie nawyku 

poprawnego pisania, motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii, 

zastosowanie w praktyce poznanych zasad ortografii i interpunkcji oraz wspieranie uczniów w rozwijaniu 

i poszerzaniu własnych kompetencji. Konkurs składał się z etapu klasowego i etapu szkolnego. 

Do drugiego etapu zostali wyłonieni uczniowie, którzy popełnili najmniej błędów.

W kategorii klas drugich tytuł Mistrza Ortografii i I miejsce zdobyli:

Blanka Sobczyk kl. IIb Szymon Cetera kl. IIa

II miejsce Zofia Jakubska kl. IIa

III miejsce Blanka Capiga kl. IIb

W kategorii klas III tytułMistrza Ortografii i I miejsce zdobył:

Wojciech Kurp

II miejsce Mateusz Cieśliński

III miejsce Sandra Ciupka

Wyróżnienia otrzymali: Nikola Nowacka kl. IIa, Nikola Wrońska kl. IIa, Oliwia Fijałkowska kl. Ib,

Szymon Nowak kl. IIb, Nikola Ogórek kl. III, Maja Pustuł kl. III, Bartłomiej Nowak kl. III



II TURNIEJ POPRAWNEJ POLSZCZYZNY

W ramach Tygodnia Kultury Języka 18 marca w ZPO w Słupi odbył się II Szkolny Turniej Poprawnej 

Polszczyzny o tytuł ,,MISTRZA JĘZYKA OJCZYSTEGO".

Celem konkursu było:

1. Promowanie języka ojczystego.

2. Rozbudzanie świadomości językowej i podnoszenie kultury słowa.

3. Budzenie szacunku dla języka ojczystego poprzez dbałość o poprawność językową.

Zakres tematyczny obejmował wiadomości i umiejętności objęte podstawą programową dla klas IV-VIII, 

w szczególności z fonetyki, morfologii (słowotwórstwa i fleksji), składni, ortografii i interpunkcji, frazeologii 

i leksyki. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy IV-V

II kategoria – klasy VI-VIII

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test z zakresu poprawnego posługiwania się językiem polskim. Zadania 

miały charakter zamknięty i otwarty. Spośród uczestników konkursu zostali wyłonieni laureaci.

Tytuł ,,MISTRZA JĘZYKA POLSKIEGO” zdobyli:

Jakub Cejest – uczeń kl. IVa

Miłosz Ciupka – uczeń kl. VIIb



SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS I-III
W ramach obchodów Dni Kultury Języka Polskiego odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I – III. 

Tegoroczny konkurs pod hasłem POCZYTANKI PANI HANKI odbył się 19.03.2021r. Uczniowie zaprezentowali 
swoje umiejętności recytatorskie przygotowując wiersze współczesnej poetki Hanny Niewiadomskiej.

WYNIKI KONKURSU:
miejsce I

Kacper Wiekiera kl. Ia
Magdalena Ozga kl. Ia

miejsce II
Anastazja Chabierska kl. Ib

Wojciech Kurp kl. III
miejsce III

Blanka Sobczyk kl. IIb
Igor Wąsowski kl. IIb

Wyróżnienia:
Amelia Skowera, Lena Sołtys, Szymon Cetera, Zuzanna Okrzeja, Sandra, Ciupka

Szczególne wyróżnienie otrzymali również uczniowie klasy II b, którzy przygotowali w formie ciekawej inscenizacji 
wiersz pt. ,,Mądra Sowa z Chotomowa”. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni przez swoich kolegów brawami.



SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI KLAS I-III

Na zakończenie konkursu recytatorskiego obejrzeliśmy przygotowaną pod opieką 

pani Agnieszki Otczyk i uczniów z koła teatralnego inscenizację o tematyce wiosennej.



PODSUMOWANIE LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO 
NA TEMAT TWÓRCZOŚCI 

KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO

Z okazji Tygodnia Kultury Języka w klasie VII A na lekcjach języka polskiego czytaliśmy i omawialiśmy

wiersze jednego z najwybitniejszych poetów swoich czasów – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poznaliśmy

takie utwory jak: „Elegia o…[chłopcu polskim]”, „O mój ty smutku cichy” , „Z głową na karabinie”, ,,Niebo

złote ci otworzę’’, ,, Biała magia’’. - Z. Wcisło

Dzięki tym lekcjom dowiedziałam się także, czym jest pokolenie Kolumbów. Tą nazwą określamy ludzi

urodzonych w około 1920 roku w wolnej Polsce, których plany na przyszłość zostały zrujnowane przez

wybuch II wojny światowej. - N. Górska

Poeta w swoich wierszach często wypowiada się w imieniu całego pokolenia, podkreślając tragiczne losy

swoich rówieśników, ale także własne przeżycia w tym trudnym czasie. - P. Jałmużniak



LOGOPEDYCZNY KONKURS RECYTATORSKI

W ramach obchodów Tygodnia Kultury Języka zorganizowany został Logopedyczny Konkurs

recytatorski w którym wzięli uczniowie uczęszczający na terapię logopedyczną. Podczas zajęć

uczniowie recytowali przygotowane wcześniej wiersze.

LAUREACI:

I miejsce – Nikola Selega

II miejsce – Piotr Hukowski

III miejsce – Filip Boczek



WIRTUALNA WYCIECZKA 
DO "MUZEUM MIKOŁAJA REJA" W NAGŁOWICACH

We wtorek 16 marca 2021r. uczniowie klasy V podczas zajęć z Wychowawcą uczestniczyli w wirtualnej

wycieczce do „Muzeum Mikołaja Reja” w Nagłowicach. Spotkanie z Panią Lidią Titow-dyrektorem muzeum

odbyło się w usłudze Microsoft Teams. Uczniowie wysłuchali ciekawej prelekcji poświęconej historii dworku

oraz związku pisarza Mikołaja Reja z Nagłowicami. Dzięki udostępnionej prezentacji obejrzeli również

ciekawe rękopisy i drzeworyty, które znajdują się na wystawach w muzeum. Podczas tej wycieczki Pani Lidia

Titow zaprezentowała ciekawe fotografie parku otaczającego muzeum i zabytki z najbliższej okolicy, które

budowane były w stylu klasycystycznym.



II PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W dniach 17-19.03.2021r. odbył się II próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki
oraz języka nowożytnego.



ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
W dniach od 1 do 22 marca 2021roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi

wzięli udział w wydarzeniu Polskiej Akcji Humanitarnej „Zróbmy szum wokół wody!” Z okazji

Światowego Dnia Wody, który przypada na 22 marca, w ramach godzin wychowawczych (kl. IVa i IVb)

i lekcji geografii (kl. VII-VIII), młodzież miała możliwość podnoszenia świadomości nt. globalnych

wyzwań wodnych. Uczniowie dowiedzieli się: czym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna, czym jest

ślad wodny, skąd czerpać wiedzę o wodzie (broszury). Obejrzeli animację „Oszczędzanie wody to za

mało” oraz prezentację „Woda. Rozwiązywali quizy. Uczennice z klasy IVb przygotowały

okolicznościowe plakaty.



WYKŁAD ONLINE DR MICHAŁA ZAWISZY

W środę 24 marca 2021r. uczniowie klasy: VII a i VII b w usłudze Microsoft Teams wysłuchali

wykładu na temat: Operacja antypolska NKWD w latach 30-tych XX wieku. Gościem na

lekcji historii był dr Michał Zawisza z Delegatury IPN w Kielcach. Uzupełnieniem wykładu

była prezentacja multimedialna, z której uczniowie dowiedzieli się o represjach, danych

liczbowych i miejscach związanych z Wielkim Terrorem. Temat wykładu związany był z aktualnie

omawianą tematyką na lekcjach historii w klasach siódmych.



KULTURA POLSKIEGO OŚWIECENIA

Chętni uczniowie z klasy VI a przygotowali w formie plakatów najwybitniejszych przedstawicieli polskiego

oświecenia. Dzięki wykonanym pracom, możemy dowiedzieć się jak rozwijała się architektura, rzeźba,

malarstwo w XVIII-wiecznej Polsce. Kiedy i jak powstał Teatr Narodowy w Warszawie i czym były obiady

czwartkowe oraz kto w nich uczestniczył i o czym dyskutowano. Prace uczniów zostały wykonane na

bardzo wysokim poziomie. Każda z nich pokazuje wkład pracy ucznia, zaangażowanie oraz efektywne

ukazanie walorów plastycznych. Dzięki udziałowi w tym dodatkowym zadaniu uczniowie utrwalili swoją

wiedzę na temat kultury polskiego oświecenia oraz mogli wykazać się kreatywnością i pomysłowością.

Projekt realizowany był na lekcji historii.



WOLONTARIAT - SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ

26 marca 2021 roku wolontariuszki Celia z Belgii i Natuka z Gruzji przeprowadziły zajęcia w języku

angielskim skłaniające uczniów do przemyśleń nad istotą istnienia drzew i ich ważności w ekosystemie.

Uczestnicy spotkania omówili zalety drzew oraz poznali kilka ciekawostek z nimi związanych.



AKADEMIA ONLINE -
81 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W związku z tym, że 13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Zespole 

Placówek Oświatowych w Słupi została przygotowana akademia online pt. ”Ocalić od zapomnienia. 

W hołdzie ofiarom Katynia”. W krótkim filmie uczniowie przypomnieli o naszych rodakach zamordowanych 

w 1940 roku przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego. Poprzez udział 

w akademii pragnęliśmy oddać hołd oficerom Wojska Polskiego, funkcjonariuszom Policji oraz Straży 

Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz innych formacji, którzy byli przetrzymywani w obozach 

w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku a następnie zamordowani w Katyniu, Twerze i Charkowie.

Uczniowie, którzy wzięli udział w akademii: Magdalena Cieślińska, Miłosz Ciupka, Magdalena 

Zając, Kajetan Piątek, Julia Cichy, Maja Smędzik, Natalia Wojsław, Oskar Bielak, Klaudia Cieślińska



WYKŁAD ONLINE DR MICHAŁA ZAWISZY

W środę 21 kwietnia 2021 roku uczniowie klasy VII a i VII b w usłudze Microsoft Teams wysłuchali

wykładu dr Michała Zawiszy z Delegatury IPN w Kielcach na temat: Zbrodni katyńskiej.

Zorganizowane spotkanie odbyło się w ramach działań związanych z obchodzonym 13 kwietnia

2021roku Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.



ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

14 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy 1055 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. Święto Chrztu Polski

zostało ustanowione w 2019 roku. Dokładnie 22 lutego 2019 roku Sejm uchwalił ustawę, na mocy

której 14 kwietnia stał się nowym świętem narodowym. Ustawa weszła w życie 3 kwietnia 2019 roku,

po podpisaniu jej przez prezydenta. W ramach godzin wychowawczych uczniowie z wychowawcami

obejrzeli pracę konkursową w formie prezentacji multimedialnej „Chrzest Polski”, którą przygotował

uczeń klasy VIIb Miłosz Ciupka.



AKCJA SPOŁECZNO - EDUKACYJNA ŻONKILE

19 kwietnia przypada 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego

zrywu Żydów podczas II wojny światowej. W tym roku w ramach godzin wychowawczych upamiętniliśmy

wybuch powstania w getcie warszawskim oraz podkreśliliśmy rolę, jaką odegrały w nim kobiety. Żydówki

w czasie powstania organizowały kuchnie ludowe, kolportowały nielegalną prasę, opatrywały rannych, były

łączniczkami oraz walczyły z bronią w ręku. Papierowy żonkil jest symbolem tego, że łączy nas

pamięć o powstaniu, jego bohaterkach oraz bohaterach. A przed naszą szkołą zakwitły piękne

żonkile.



"ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ"

W związku z obchodami 78.rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim uczniowie wykonali 

symboliczne żonkile.



DZIEŃ ZIEMI 2021 – „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”
Światowy Dzień Ziemi w 2021 roku przypada na czwartek 22 kwietnia. Tegorocznym motywem 

przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. W 1990 roku uznano Dzień Ziemi za święto o zasięgu 

globalnym, 200 milionów ludzi z 141 państw zmobilizowało się i doprowadziło do Szczytu Ziemi ONZ 

w 1992 roku w Rio de Janeiro. Do dziś obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych 

postaw oraz uświadamiania o problemach klimatycznych na Ziemi. W związku z Dniem Ziemi w naszej 

szkole zostały zorganizowane konkursy: wiedzy ekologicznej oraz plastyczny pt. "Piękno przyrody”. 

W konkursie wiedzy ekologicznej online wzięło udział 30 uczniów z klas V – VIII.

W konkursie wiedzy ekologicznej online wzięło udział 30 uczniów z klas V – VIII.

WYNIKI:

I miejsce: Miłosz Ciupka kl. VIIb, Marcel Capiga kl.VIIb

II miejsce: Zuzanna Wcisło kl.VIIa, Maja Wodecka kl. VIIb, Katarzyna Pechta kl. VIIIb

III miejsce: Dagmara Wojsław kl. VIa, Łukasz Baran kl.VIIa



DZIEŃ ZIEMI 2021 – „PRZYWRÓĆ NASZĄ ZIEMIĘ”

W konkursie plastycznym pt. „Piękno przyrody” wzięło udział 24 uczniów z klas IV-VIII.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: Jakub Cejest kl. IVa, Natalia Zdańska kl. IVb, Jakub Trela kl. IVb, 

Bartłomiej Ziębicki kl. IVb, Klaudia Wojsław kl. V, Natalia Wojsław – kl. VIa



GEOGRAFIA I KULTURA -
SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI ONLINE

Za nami kolejne spotkanie z gośćmi z zagranicy. Dnia 23 kwietnia 2021 roku odbyło się w formie zdalnej 

spotkanie z wolontariuszami z „Camposfery”, Guisellą Moreno Marin z Hiszpanii oraz Davidem 

Schwenglerem z Luksemburga. Tematem przewodnim była „Geografia i kultura”. Grupa uczniów naszej 

szkoły rozmawiała z wolontariuszami w języku angielskim o mapach, o swoim miejscu zamieszkania, 

o wielkościach krajów, a także rysowaliśmy Ziemię. Wolontariusze przedstawili nam swoją prezentację 

dotyczącą map. To spotkanie, jak również wcześniejsze miało na celu pomaganie w lepszym posługiwaniu się 

językiem angielskim w praktyce oraz nawiązanie kontaktów z osobami z zagranicy. Atmosfera była bardzo 

miła i przyjemna. Większość uczniów naszej szkoły biorących udział w spotkaniu udzielała się i rozmawiała 

z wolontariuszami. Dziękujemy wolontariuszom za poświęcenie swojego czasu oraz Pani Katarzynie Stępień 

za zorganizowanie tych spotkań. Jestem pewny, że osobom uczestniczącym w tych spotkaniach znajomość 

języka angielskiego i umiejętne posługiwanie się nim zaowocuje w przyszłości.

Dawid Frankiewicz klasa VIa



SZKOLNY KONKURS FIZYCZNY

W dniu 30 kwietnia 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Fizyczny, w którym wzięli udział uczniowie

klas VII. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów fizyką oraz

popularyzacja fizyki jako nauki przyrodniczej.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce - Marcel Capiga kl. VIIb

II miejsce - Miłosz Ciupka kl. VIIb

III miejsce - Magdalena Cieślińska kl. VIIb

III miejsce - Łukasz Baran kl. VIIa



KONSTYTUCJA 3 MAJA - AKADEMIA ONLINE 

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi pod opieką p. Pawła Puto przygotowali akademię online.



"SZTUKA TWORZENIA KOMIKSU"
7 maja 2021 roku uczniowie klasy VIA wzięli udział w spotkaniu z wolontariuszami z Francji i Włoch. 

Thomas i Fabrizio opowiedzieli na czym polega sztuka tworzenia komiksu. Być może to spotkanie 

będzie inspiracją dla młodych ludzi poszukujących swojej przyszłej drogi życiowej, podczas której 

rozwiną swoje pasje i talenty.



SUKCES UCZNIÓW W WOJEWÓDZKICH 
KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH

W Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra 

w Słupi zdobyli tytuły laureata z matematyki oraz finalisty z geografii. Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 

w szkołach podstawowych zorganizowane przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty mają bardzo dużą rangę. 

Pokazują bowiem jak poszczególne szkoły pracują z uczniami zdolnymi. Konkursy przedmiotowe skierowane 

są do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie wybranym przedmiotem. Żeby go 

zdobyć trzeba jednak przejść aż trzy etapy - rozpoczynając od pierwszego szkolnego, a kończąc na trzecim -

wojewódzkim, do którego trafiają tylko najlepsi uczniowie. Nasi uczniowie najlepiej wiedzą, że umiejętność 

stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo. Jest okupione ciężką pracą i poświęceniem. 

Nie bez znaczenia jest też wsparcie Rodziców i Nauczycieli – ostatecznie jednak przed próbą staje sam uczeń.

Tytuł laureata V Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki uzyskał Marcel Capiga

nauczyciel prowadzący Małgorzata Kaźmierczak
Tytuł finalisty II Wojewódzkiego Konkursu z Geografii uzyskał Miłosz Ciupka

nauczyciel prowadzący Katarzyna Stępień



XXV KONKURS BIBLIJNY DIECEZJI KIELECKIEJ
XXV Konkurs Biblijny Diecezji Kieleckiej odbył się 27 marca 2021r. Przewodnią myślą konkursu była 

Ewangelia według św. Łukasza. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach : grupa starsza (klasy VII i VIII) 

oraz grupa młodsza (klasy IV, V, VI). Uczniowie pisali test w formie online.

Naszą szkołę reprezentowali: Miłosz Ciupka kl. VII b, Weronika Żołowicz kl. VII a, Dawid Frankiewicz 

kl. VI a, których przygotowała do konkursu Pani Mariola Żołowicz i Pani Teresa Madera.

Wszyscy uczniowie zostali laureatami konkursu.

Grupa starsza:

Miłosz Ciupka Laureat I miejsce

Weronika Żołowicz Laureatka IV miejsce

Grupa młodsza:

Dawid Frankiewicz Laureat IV miejsce



WYCIECZKA DO LASU KLASY IIA

11 maja we wtorek podczas lekcji poszliśmy na spacer do lasu. Celem naszej wycieczki było

zaobserwowanie zmian w przyrodzie oraz obserwacja krajobrazu. Każdy z nas zaopatrzył się w przyrządy

służące do obserwacji - czyli lupy, a także miarki, dzięki którym mogliśmy dokonywać pomiarów.



„TU JEST MOJE MIEJSCE”
WYCIECZKA KLAS I PO OKOLICY

We wtorek 11.05.2021r. uczniowie klas pierwszych wybrali się na wycieczkę po najbliższej okolicy. Była ona

podsumowaniem bloku tematycznego o mojej małej ojczyźnie. Celem było kształtowanie poczucia więzi

z najbliższym otoczeniem poprzez poznanie ciekawych miejsc, wątków kulturowych, historycznych oraz

przyrody regionu. Wyruszyliśmy z miejsca, gdzie jest nasza szkoła, gdzie każdego dnia chętnie spotykamy się.



WSPOMNIENIE ANDRZEJA CZERNECKIEGO 
W ROCZNICĘ ŚMIERCI

18 maja mija kolejna rocznica śmierci pana Andrzeja Czerneckiego. W tym dniu wspominamy pana

Andrzeja Czerneckiego, który kilkakrotnie gościł w naszej szkole. To właśnie on - syn Patrona gimnazjum -

ustanowił Fundusz Stypendialny dla młodzieży.



SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY KLAS I - III

13 maja 2021 r. w ramach wspierania uzdolnień uczniów w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny. 

Wzięło w nim udział 17 najlepszych uczniów z klas I – III. 

Celem konkursu było: popularyzowanie matematyki wśród dzieci; rozwijanie zdolności i zainteresowań 

matematycznych; kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.

WYNIKI KONKURSU:

Klasy I

I miejsce – Anastazja Chabierska kl. Ib

II miejsce – Kacper Wiekiera kl. Ia

III miejsce – Piotr Hukowski kl. Ib

Klasy II

I miejsce – Blanka Capiga kl. IIb

II miejsce – Nikola Kuśmierska kl. IIa

III miejsce – Zofia Jakubska kl. IIa

Klasy III

I miejsce – Mateusz Cieśliński kl. III

II miejsce – Wojciech Kurp kl. III

III miejsce – Sandra Ciupka kl. III



WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU 
MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII

W pierwszej połowie maja 2021 roku odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas

IV-VII, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Z. Kopra w Zespole Szkół w Słupi

Jędrzejowskiej. Szkolnymi koordynatorami konkursu byli nauczyciele matematyki: M. Kaźmierczak

oraz R. Pośpiech. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród uczniów, przygotowanie do

konkursów zewnętrznych, utrwalenie wiadomości z matematyki oraz prezentacja osiągnięć uczniów-

uczestników konkursu.

ZWYCIĘZCY SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO 2020/2021

Natasza Otwinowska kl. IVa

Daniel Kałka kl. V

Dagmara Wojsław kl. VIa

Zuzanna Wcisło kl. VIIa

Marcel Capiga kl. VIIb



ŚWIĘTO RODZICÓW W KLASACH I-III

21 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej w Słupi odbyła się akademia uczniów klas I-III z okazji zbliżającego

się Dnia Mamy i Taty. Dzieci prezentowały swoje umiejętności artystyczno – wokalne. Recytowały wiersze,

śpiewały piosenki, tańczyły, wystawiły krótką inscenizację. 26 maja dzieci wręczą swoim Rodzicom

samodzielnie wykonane upominki. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i obowiązującymi

obostrzeniami, zachęcamy Rodziców do obejrzenia swoich pociech na stronie szkoły. Drodzy Rodzice

Zdrowia, szczęścia, samych radości, cierpliwości i wyrozumiałości na każdy dzień życzą dzieci, wychowawcy

klas i Dyrekcja Szkoły.



KONKURS CHEMICZNY

W dniu 21 maja 2021r. odbył się Szkolny Konkurs Chemiczny, w którym wzięli udział uczniowie 

klas VII. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w zakresie chemii 

oraz kształtowanie właściwych postaw i zrozumienia roli chemii w życiu codziennym.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce Miłosz Ciupka kl. VIIb

II miejsce Magdalena Cieślińska kl. VIIb

III miejsce Marcel Capiga kl. VIIb



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 - JĘZYK POLSKI

25 maja 2021r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi zmagali się

z egzaminem z języka polskiego. Musieli zmierzyć się między innymi z odpowiedzią na pytania do fragmentu

tekstu z „Pana Tadeusza” czy zinterpretowaniem tekstu Tadeusza Płużańskiego. W kanonie lektur, które

pojawiły się na egzaminie znalazły się również: „Balladyna”, „Mały Książę”, „Opowieść Wigilijna” i „Dziady

cz. II”. Z krótkich form wypowiedzi uczniowie mieli za zadanie napisać zaproszenie, a jako dłuższą pracę

rozprawkę lub opowiadanie. - Katarzyna Pechta ucz. klasy VIII b



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 - MATEMATYKA

Po wielu latach nauki, wielu rozwiązanych zadaniach i łamigłówkach 26 maja 2021r. stawiliśmy się na

egzamin z królowej nauk - matematyki. Przygotowani, troszkę zestresowani, gotowi i w pełni sił

przystąpiliśmy do pisania. Atmosfera była sympatyczna i miło będziemy wspominać ten dzień. - Klaudia
Cieślińska ucz. klasy VIII b



EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 - JĘZYK NOWOŻYTNY

27 maja 2021r. uczniowie klas ósmych zmierzyli się z egzaminem ósmoklasisty z języków obcych.

Uczniowie pisali egzamin z języka angielskiego i języka niemieckiego. Przed egzaminem dotknął nas lekki

stres. Egzamin większości uczniom nie dostarczył wielkich trudności, jednak najwięcej zakłopotania

przyniosły zadania ze słuchaniem, lecz poradziliśmy sobie z nimi. Przygotowywaliśmy się do niego bardzo

długo i wszyscy mamy nadzieje, że wyniki będą jak najlepsze.- Ewa Potęga ucz. klasy VIII a



SPEKTAKL MUZYCZNY "MY PSY" - ITEATR

28 maja uczniowie klasy III obejrzeli niezwykły spektakl muzyczny „My psy” z teatru im. Kazimierza

Dejmka w Łodzi, w którym problemy czworonogów ukazane były z perspektywy psa.



Dzień Dziecka ma swoje stałe miejsce w kalendarzu – co roku obchodzimy je 1 czerwca. W tym dnu

najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli zorganizowane przez wychowawców różne zabawy i ciekawe

zajęcia, tak aby każde dziecko czuło się szczęśliwe. Dzieci brały udział w sportowych zabawach,

malowały farbami, słuchały ulubionych baśni i bajek, bawiły się na placu zabaw. Wspólna zabawa

przebiegała w wspaniałej i radosnej atmosferze. Wszystkim dzieciom życzymy szczęścia, spełnienia

marzeń, dobrej zabawy z rówieśnikami oraz sukcesów w nauce.



SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W czerwcu odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego dla klas VI –VIII.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce – Agata Czekaj VIIIb

II miejsce - Miłosz Ciupka VIIb

III miejsce – Maja Wodecka VIIb



PROJEKT "TRZY GMINY"

Uczniowie klasy VIIa wzięli udział w projekcie zorganizowanym przez Zespół Szkół w Szczekocinach. 

Przedsięwzięcie to pozwoliło lepiej poznać trzy gminy i miejscowości: Słupię, Szczekociny i Lelów. 

Celem projektu było ukazanie ciekawych miejsc, piękna przyrody oraz zabytków. Uczniowie w nagrodę 

otrzymali słuchawki, które ufundował Dyrektor Zespołu Szkół w Szczekocinach p. Zbigniew Bryła.

ZESPOŁY PROJEKTOWE:

Grupa 1 - Zuzanna Wcisło, Nikola Nawrocka, Oliwier Okrzeja, Radosław Ciepły

Grupa 2 - Kaja Trelińska, Nikola Górska, Łukasz Baran

oraz Weronika Żołowicz

Opiekun projektu: p. Katarzyna Stępień



ULUBIONE POSTACIE HISTORYCZNE UCZNIÓW 
KLASY VIA PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

Uczniowie klasy VIa pod opieką p. Marzeny Machnik i p. Karoliny Błaszczyk przygotowali film 

poświęcony ulubionym postaciom historycznym.



DNI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZEKOCINACH

8 czerwca uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi mieli okazję 

uczestniczyć w wyjątkowym, bo zorganizowanym tylko dla nich, dniu otwartym w Zespole Szkół 

w Szczekocinach.



DNI OTWARTE W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
W SĘDZISZOWIE

9 czerwca uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi uczestniczyli 

w dniu otwartym w Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie.



SPOTKANIE Z POLICJANTEM W KLASACH I – III

Dnia 15 czerwca 2021 r. w naszej szkole gościliśmy pana policjanta Kamila Brzezińskiego, dzielnicowego naszej

gminy. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas I-III. Tematem spotkania było bezpieczeństwo w czasie

wakacji. Nasz gość mówił o zasadach poruszania się po drogach i korzyściach noszenia elementów

odblaskowych. Omówił jak należy zachować się nad wodą, w górach, czy odpoczywając w domu. Przypomniał

o zachowaniu czujności i zdrowego rozsądku korzystając z komputera. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem

uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi doświadczeniami oraz zadawały dużo pytań. Na koniec dzieci

podziękowały panu Policjantowi za cenne wskazówki i obiecały, że będą ich przestrzegać.



POKAZ POLICYJNYCH PSÓW

22 czerwca odbył się pokaz psów policyjnych dla klas I-IV.



ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ
Klasy czwarte, po powrocie ze zdalnego nauczania, miały możliwość zdobycia karty rowerowej. Doskonalili

technikę jazdy na rowerze ćwicząc podstawowe manewry na bezpiecznym odcinku drogi. Czwartoklasiści

trenowali : włączanie się do ruchu, omijanie, zawracanie, zatrzymanie. Bardzo ważne było bezpieczeństwo,

zwracaliśmy szczególną uwagę na upewnianie się czy manewr, który zamierzamy wykonać nie stwarza

zagrożenia. Ćwiczyliśmy utrzymywanie prawidłowego toru jazdy (ruch prawostronny). Przy zawracaniu

uczniowie uświadomili sobie, że należy wykonać kilka czynności w krótkim czasie. Trzeba upewnić się, czy

jesteśmy bezpieczni. Kolejny etap to zasygnalizowanie zamiaru zawracania, następnie zmniejszenie prędkości

i zawrócenie. Po części praktycznej, uczniowie rozwiązywali test wiedzy. W nim sprawdzano wiedzę

dotyczącą przepisów obowiązujących rowerzystę.



WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 23 czerwca 2021r. w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Kopra, odbyły się wybory do Samorządu 

Uczniowskiego na kolejny rok szkolny. Wybory przeprowadzane w placówce maje na celu wdrażanie 

uczniów do demokracji. Kształtujemy także postawy obywatelskie, dzisiaj bardzo młodych, jutro dorosłych 

Polaków. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie od klasy czwartej do siódmej.

Komisja Wyborcza w składzie: Przewodnicząca: Maja Wodecka kl. VIIb Członek: Kaja Trelińska 

kl. VIIa Członek: Dagmara Wojsław kl. VIa Członek: Kacper Kurp kl. VIIIb.

Po sprawdzeniu ważności głosów i ich policzeniu Komisja Skrutacyjna / Wyborcza stwierdza: największą 

liczbę głosów uzyskała: Aleksandra Tomasik - uczennica klasy VIIa.



PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

Klasa Średnia klasy

IVa 4,40

IVb 4,41

V 3,65

VIa 4,17

VIb 3,80

VIIa 3,69

VIIb 3,69

VIIIa 3,76

VIIIb 4,07



NAJLEPSI UCZNIOWIE WEDŁUG KLAS

Klasa
Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy

Ia

Marta Ozga

Kacper Wiekiera

Kacper Źródelski

Filip Kowalik

Maja Szczurek

Zuzanna Woźniak

Ib

Anastazja Chabierska

Piotr Fiodor

Piotr Hukowski

Paweł Koprowski

Amelia Skowera

Kacper Wierzbicki

IIa

Magdalena Błaszczyk

Szymon Cetera

Miłosz Górski

Zofia Jakubska

Nikola Kuśmierska

Lena Sołtys

Nikola Wrońska

Klasa
Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy

IIb Blanka Capiga

III

Mateusz Cieśliński

Sandra Ciupka

Kaja Kasza

Emilia Konarska

Wojciech Kurp

Maja Pustuł

Bartosz Nowak

Nikola Ogórek



NAJLEPSI UCZNIOWIE WEDŁUG KLAS

Klasa

Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy Średnia

IVa

Natasza Otwinowska

Jakub Cejest

Roksana Wojsław

Kamil Wysocki

5,18

4,91

4,82

4,82

IVb

Jakub Trela

Nikola Sarwa

Bartłomiej Ziębicki

5,09

4,90

4,80

V

Klaudia Wojsław

Jakub Nowak

Kajetan Piątek

5,25

5,25

5,17

VIa

Maja Smędzik

Natalia Wojsław

Dawid Frankiewicz

Julia Cichy

5,41

5,16

5,08

4,83

VIb
Anna Pustułka

Oskar Bielak

5,16

5,08

Klasa

Imię i nazwisko

ucznia/uczennicy Średnia

VIIa

Zuzanna Wcisło

Łukasz Baran

Nikola Górska

Kaja Trelińska

5,00

4,93

4,93

4,78

VIIb

Miłosz Ciupka

Marcel Capiga

Magdalena Cieślińska

5,57

5,29

5,14

VIIIa Ewa Potęga 4,61

VIIIb

Katarzyna Pechta

Kacper Kurp

Klaudia Cieślińska

5,22

5,11

4,94



NAJLEPSI UCZNIOWIE W SZKOLE

Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy
Klasa Średnia

Miłosz Ciupka VIIb 5,57

Maja Smędzik VIa 5,41

Marcel Capiga VIIb 5,29

Klaudia Wojsław V 5,25

Jakub Nowak V 5,25

Katarzyna Pechta VIIIb 5,22

Natasza Otwinowska IVa 5,18

Kajetan Piątek V 5,17

Imię i nazwisko 

ucznia/uczennicy
Klasa Średnia

Natalia Wojsław VIa 5,16

Anna Pustułka VIb 5,16

Magdalena Cieślińska VIIb 5,14

Kacper Kurp VIIIb 5,11

Jakub Trela IVb 5,09

Dawid Frankiewicz VIa 5,08

Oskar Bielak VIb 5,08

Zuzanna Wcisło VIIa 5,00



FREKWENCJA – ROK SZKOLNY 2020/2021

Klasa Frekwencja w %

Ia 92.3

Ib 95,0

IIa 91,0

IIb 91,8

III 93,0

IVa 93,5

IVb 92,3

V 84,3

VIa 92,3

VIb 94,4

VIIa 91,0

VIIb 93,4

VIIIa 90,0

VIIIb 85,0



UCZNIOWIE, KTÓRZY NIE OPUŚCILI 
ANI JEDNEGO DNIA W SZKOLE

Klasa 100% frekwencja

IIb Nikola Białas

VIa Dagmara Wojsław

VIb Anna Pustułka



POŻEGNANIE UCZNIÓW KLAS VIII
Pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. Zakończył się pewien etap ich życia, teraz czeka ich nowa szkoła, nowi 
koledzy i nauczyciele. Z każdym dniem będą wchodzić w świat ludzi dorosłych. Pożegnanie, to również czas 

podsumowań ośmioletniej pracy i rozdanie świadectw.
Najlepsi uczniowie z najwyższą średnią i wzorowym zachowaniem otrzymali świadectwa ukończenia 

szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Kopra w Słupi z wyróżnieniem:
• Katarzyna Pechta – średnia ocen 5,22

• Kacper Kurp – średnia ocen 5,11 
• Klaudia Cieślińska- średnia ocen – 4,94.

Stypendium Dyrektora Szkoły za rok 2020/2021 otrzymała Katarzyna Pechta.

Spełnienia wymarzonych planów w dalszej edukacji życzyli absolwentom: 
Wójt Gminy Słupia Pan Tomasz Koper, Dyrekcja naszej szkoły, Pan Wiesław Hukowski

i Pani Anita Opałka, Rodzice i uczniowie klas siódmych.



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
25 czerwca 2021 roku w obecności Wójta Gminy Słupia Pana Tomasza Kopra, Dyrektora Zespołu Placówek

Oświatowych w Słupi Pana Wiesława Hukowskiego, Wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Słupi

Pani Anity Opałka, nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców, pracowników administracji i obsługi

nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Rozpoczęło się od przekazania sztandaru szkoły,

wspólnym zaśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie nadeszła długo oczekiwana przez wszystkich

uczniów chwila podsumowań pracy. Dyrektor szkoły podziękował uczniom za naukę, nauczycielom za pracę

a rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły. Gratulował wyróżnionym uczniom, życząc dalszych sukcesów.

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali uczniowie szkoły z najwyższą średnią i wzorowym zachowaniem.



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Dyrektor w tym roku szkolnym uhonorował medalem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty ucznia

Marcela Capigę – laureata V Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki

dla uczniów szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Miłosz Ciupka został finalistą II Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii

dla uczniów szkół podstawowych woj. świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021.



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Laureatami XXV Konkursu Biblijnego zostali:

Miłosz Ciupka, 

Weronika Żołowicz, 

Dawid Frankiewicz.

Stypendia Dyrektora Szkoły za rok 

szkolny 2020/2021 otrzymali:

Marcel Capiga, 

Miłosz Ciupka, 

Dawid Frankiewicz,

Katarzyna Pechta.

Rodzice uczniów, którzy odebrali Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymali listy gratulacyjne.



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Pan Dyrektor Wiesław Hukowski uroczyście pożegnał koleżanki odchodzące na emeryturę:

p. Lidię Bodzioch, p. Wiesławę Dłuską, p. Zofię Pabian, p. Ewę Purską, p. Danutę Stachurę - Kozik.

Złożył podziękowania za całokształt pracy zawodowej, za trud włożony w edukację i wychowanie uczniów oraz

za zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły. W imieniu Emerytów głos zabrała pani Lidia Bodzioch. W pięknych

słowach zwróciła się Dyrekcji szkoły, Rodziców, koleżanek i kolegów, pracowników niepedagogicznych oraz

uczniów.



ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Podczas uroczystości swoje umiejętności wokalne zaprezentowały uczennice
Zuzanna Wcisło i Magdalena Zając 

w utworach: „To co w życiu ważne”, „Dni, których jeszcze nie znamy”, „Ale to już było”.



Zdrowych, bezpiecznych i słonecznych wakacji.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ :)

PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁA:

Katarzyna Stępień

ŹRÓDŁO:

http://www.spslupia.cal24.pl


