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PON. WT. ŚR. CZW. PT. SOB. NIEDZ.
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Dzień Pamięci 

Żołnierzy 

wyklętych

2 

Dzień Obrony 

Cywilnej

3 

Dzień Pisarzy

4

5

Dzień Teściowej

6 7 8

Dzień Kobiet

9 10

Dzień Mężczyzn

11

12

Dzień Drzemki w 

Pracy

13 14

Dzień Liczby Pi

15

Dzień (Praw)

Konsumenta

16 17 18

19

Uroczystość św. 

Józefa

20

Początek Wiosny

21

Dzień Poezji i 

walki z 

dyskryminacją 

rasową

22

Dzień Wody

23

Dzień Meteorologii

24

Dzień Walki z

Gruźlicą

25

Zmiana czasu z 

zimowego na letni

Niedziela 

Palmowa

26

Ogólnopolski

Dzień 

Trzeźwości 

27

Dzień Teatru

28 29

Wielki 

Czwartek

30

Wielki

Piątek

31

Wielka 

Sobota

1



WYDARZENIA MARCOWE

▪ 01.03 Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

▪ 05.03 Wybory na przewodniczącego szkoły

▪ 09.03 Caritas

▪ 14-16.03 Tydzień mózgu

▪ 16.03 Dzień świętego Patryka



WYBORY
5 Marca 2018 roku w naszej szkole 

odbyły się wybory do 

samorządu uczniowskiego. 

W wyborach brało udział 

czterech kandydatów. 

Ostatecznie zwyciężył 

Maciej Otomański 

z klasy 2 A. 

! GRATULUJEMY !



CARITAS
Nasza szkoła od kilku lat uczestniczy w 

świątecznej akcji Caritas Tak, pomagam.

Tegoroczna zbiórka żywności odbyła się 9 

marca 2018 roku w markecie Biedronka przy 

ulicy Smoczej. W ciągu kilkugodzinnej akcji 

zebraliśmy wiele kilogramów różnych 

artykułów spożywczych, które zostaną 

wykorzystane do przygotowania świątecznych 

paczek dla najuboższych oraz bieżącego 

wsparcia osób biednych. 

Bardzo dziękujemy wolontariuszom z 

naszej szkoły za ten piękny gest pomocy 

dla ludzi znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej.



MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MÓZGU

Mówi się, narząd nieużywany zanika. A nawet jeśli nie zniknie, 
z pewnością staje się mniej sprawny i wydajny. Niestety 
bardzo często pomijamy ćwiczenie bardzo ważnego mięśnia 
czyli MÓZGU. 

Jak każdy mięsień naszego ciała, żeby dobrze funkcjonował musi 
być regularnie pobudzany. Mózg rozwija się cały czas, oczywiście 
jest to coraz mniej dynamiczny rozwój ale musimy pamiętać, że 
także mózg osoby dorosłej jest zdolny do tworzenia nowych 
neuronów i dokonywania plastycznych zmian w jego strukturze. 
Dlatego w ramach szkolnych obchodów Międzynarodowego 
Tygodnia Świadomości Mózgu chcemy rozbudzić w Was Drodzy 
Uczniowie ochotę na fitness mózgu.



TYDZIEŃ MÓZGU

Od 14 marca do 16 marca odbył się w 

naszej szkole tydzień mózgu. 

Uczniowie brali udział w 2 konkurencjach:

-memory card (14 marca)

-państwa miasta (16 marca)

-warsztaty technik mnemonicznych (20 

marca)

Walka była zacięta, po dłuższych

rozgrywkach wyłoniliśmy zwycięzców.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy 

za wzięcie udziału i gratulujemy wygranym. 



REKOLEKCJE NA ATLAS 

ARENIE – ARENA MŁODYCH

W dniu 21 marca w atlas 
arenie zgromadziło się około 
20 tys. uczniów szkół 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Na jeden 
dzień arcybiskup przyjechał do 
Łodzi na spotkanie kulturalno-
edukacyjne w łódzkiej Atlas 
Arenie. W programie była 
msza święta, spowiedź, 
biblijna refleksja i nauki. 



DZIEŃ ŚWIĘTEGO 
PATRYKA

16 Marca w naszej 
szkole po raz kolejny 
odbył się dzień Świętego 
Patryka. Były konkursy 
wiedzy o patronie Irlandii 
oraz związanych z nim 
legendach. Nauka 
pisania limeryków oraz 
zdjęcia jako skrzaty. W 
zabawie wzięli udział 
klasy 1c 2a 2c 2b 4c.



St. Patrick's Day
St Patrick’s Day is a global celebration of Irish culture on or around 
March 17. It particularly remembers St Patrick, one of Ireland’s patron 
saints, who ministered Christianity in Ireland during the fifth century. 
Many people wear an item of green clothing on the day. Parties featuring 
Irish food and drinks that are dyed in green food color are part of this 
celebration. It is a time when children can indulge in sweets and adults 
can enjoy a “pint” of beer at a local pub. Many restaurants and pubs 
offer Irish food or drink, which include:

▪ Irish brown bread (chleb sodowy)

▪ Corned beef and cabbage (wołowina i kapusta peklowana w 
puszce)

▪ Beef and Guinness pie (wołowina i ciasto z Guinnessem)

▪ Irish cream chocolate mousse cake (irlandzkie ciasto z 
nadzieniem lodów czekoladowych)

▪ Irish coffee (Irlandzka kawa)

▪ Irish stew (Irlandzki gulasz)

▪ Irish potato soup (Irlandzka zupa ziemniaczana)



Background of St. Patrick's Day
St Patrick is one of the patron saints of Ireland. He is said to have died on March 17 
in or around the year 493. He grew up in Roman Britain, but was captured by Irish 
raiders and taken to Ireland as a slave when he was a young adult. After some 
years he returned to his family and entered the church, like his father and 
grandfather before him. He later returned to Ireland as a missionary and worked in 
the north and west of the country.
According to popular legend, St Patrick rid 

Ireland of snakes. However, it is thought 

that there have been no snakes in Ireland 

since the last ice age. The "snakes" that St 

Patrick banished from Ireland, may refer to 

the druids or pagan worshipers of snake or 

serpent gods. He is said to be buried under 

Down Cathedral in Downpatrick, Ireland. 

Ireland’s other patron saints are St Brigid 

and St Columba.



Dziękujemy za 
uwagę


