
 

 

Tydzieo Samorządności w SP 353 

Zbliżająca się kalendarzowa wiosna stała się okazją do ogłoszenia w naszej szkole            

Tygodnia Samorządności. W dniach od 16. 03. – 20. 03. 2015 roku świętowaliśmy na wiele 

sposobów. Każdego dnia odbywały się inne akcje. 

 

 

 



Poniedziałek (16. 03) 

Dzieo Plakatu 

 

Przez cały poniedziałek wrzało w bibliotece. Większośd klas wykonywała plakaty „Samorządni 

na wiosnę”. Zawarli w nich swoje propozycje na działania SU w II semestrze i kartki z 

życzeniami na zbliżające się Święta Wielkanocne. 



Wtorek - Dzieo Świętego Patryka               

(17. 03.) 

                Dzieo Koloru Zielonego 

 

 

                                           

We wtorek uczciliśmy obchody irlandzkiego święta – Dnia 

Świętego Patryka. U nas urządziliśmy Dzieo Koloru 

Zielonego, a Patrycy i Patrycje otrzymali małe upominki: 

zieloną koniczynkę-przywieszkę na szczęście i smacznego 

zielonego lizaka. 

 

Dzieo Koloru Zielonego zainicjował szkolne odkrywanie kultur i zwyczajów innych 

krajów. W specjalnie przygotowanej prezentacji o Irlandii zawarte zostały 

najważniejsze informacje o tym paostwie, jego historii i mieszkaocach, 

ciekawostki dotyczące codziennego życia Irlandczyków 



 

Środa ( 18. 03.) – 

Klasowe 

nienudne 

przerwy 

To był najtrudniejszy do 

zrealizowania dzieo. Uczniowska 

samorządnośd jest jeszcze w 

powijakach. Na tym etapie 

edukacyjnym potrzebuje jeszcze 

dużego wsparcia od dorosłych. 

Niestety nasza samorządnośd nie 

odniosła sukcesu. „Nienudne 

przerwy” w większości okazały się 

typowym wolnym czasem. Ci, 

którzy zawsze mają pomysł na 

ciekawe spędzanie przerw mieli co 

robid, większośd tradycyjnie 

nudziła się. 

Na podstawie haseł plakatowych 

udało nam się stworzyd listę 13 

pomysłów na nienudne przerwy. 

Może kolejna akcja spotka się z 

większym zrozumieniem uczniów i 

jej efekty będą 

SATYSFAKCJONUJĄCE. 

 

 



 

Czwartek (19. 03.) 

– Modny uczeo 

Pomysł okazał się świetny. Oczywiście nie do 

wszystkich trafił, ale gros uczniów świetnie się bawiło. 

„Modny Uczeo”, czyli pokaz fryzur i strojów mody uczniowskiej dla 

jednych stał się okazją pokazania swojej kreatywności i 

pomysłowości, dla innych był po prostu dniem, w którym wydarzyło 

się coś innego, ciekawego w szkolnym życiu. Pomysły były różne. A 

 tak w tym dniu spędzaliśmy przerwy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek (20. 03) – Dzieo 

Kapelusza 

Ten dzieo był wyjątkowy. Astronomiczny początek wiosny, częściowe 

zadmienie Słooca, a w szkole Dzieo Kapelusza zorganizowany przez szkolną 

świetlicę. Klasy młodsze wyszły do teatru na spektakl, a w szkole w pierwszy dzieo wiosny, 

było kolorowo, wesoło i bardzo ciekawie. Bawili się uczniowie i nauczyciele. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


