
 

 

          21 marca – 23 marca 2022 
21 marca 2022 poniedziałek 22 marca 2022  wtorek 23 marca 2022 środa 

Ksiądz rekolekcjonista Zdzisław Pietraszewski 

Ksiądz Probosz Roman Gajewski 

Nauczyciel katecheta Jarosław Królikowski 

Godz. 8.20 – sala gim. 

oddziały przedszkolne 

klasy I – III 

klasy IV – VIII  

 lekcje wg planu 

Godz. 8.20 – sala gim. 

oddziały przedszkolne 

klasy I – III 

klasy IV – VIII  

lekcje wg planu 

Godz. 8.20 – sala gim. 

oddziały przedszkolne 

klasy I – III  

 

klasy IV – VIII  

 lekcje wg planu 

Godz. 9.00 – sala gim. 

Klasy IV – VIII 

oddziały przedszkolne 

Klasy I – III 

zajęcia według planu 

Godz. 9.00 – sala gim. 

Klasy IV – VIII 

oddziały przedszkolne 

Klasy I – III 

zajęcia według planu 

Godz. 9.00 – sala gim. 

Klasy IV – VIII 

oddziały przedszkolne 

Klasy I – III 

zajęcia według planu 

Godz. 10.00  – cała szkoła 
sala gimnastyczna 
„Dzień biedronki” 
(zalecany element  

czerwono – czarny w ubiorze, klasy I 
– III - zielony) 

Wyniki konkursów: 
Nagrody -  Rada Rodziców 

„3,4 może 5 … zwrotka  
hymnu szkolnego” 

„Ksiądz Jan od biedronek” 
„Ksiądz Jan dla małych i dużych – 

okładka cd)” 
Fotobudka biedronkowa 

Słuchamy wierszy ks. Jana  
w wykonaniu  

Aleksandra Machalicy 
 

godz. 12.15 – 13.55 
cała szkoła według planu 

(dzieci mogą być odebrane przez 
rodziców bezpośrednio po 
zakończeniu swoich zajęć 

lekcyjnych) 

Godz. 10.10 – oddziały 
przedszkolne, klasy I – III 

XX Przegląd Teatrów dziecięcych 
online 

www.spkolniczki.pl 
(panie::  

Anna, Beata, Ela, Kinga) 
 

godz. 9.30 – autokar – wyjazd 
przedstawicieli dzieci, nauczycielek 
przedszkola oraz klas I – III do GOK 

Nowe Miasto nad Wartą 
powrót około 11.30 

 
godz. 12.15 – 13.55 

cała szkoła według planu 
(dzieci mogą być odebrane przez 

rodziców bezpośrednio po 
zakończeniu swoich zajęć 

lekcyjnych) 
 
 
 

Godz. 10.10 

Marszobieg wiosenny 

cała szkoła 

(kolorowe elementy ubioru) 

 

godz. 10.50 – 13.55 

cała szkoła według planu 

(dzieci mogą być odebrane 

przez rodziców 

bezpośrednio po 

zakończeniu swoich zajęć 

lekcyjnych) 

Zajęcia lekcyjne w klasach IV – VIII  kończą się o 13.55 – wszystkie 
dzieci odjeżdżają autobusem lub są odbierane przez rodziców 

Świetlica do godz. 15.00 

http://www.spkolniczki.pl/

