
Kochana Klaso! 

Dziękuję Wszystkim, którzy wysłali mi swoje zdjęcia i napisali, co u nich 

słychać! Wzruszyłam się, widząc jacy już jesteście duzi i jak radzicie sobie w tej 

trudnej sytuacji. Jestem z Was bardzo dumna!!! Przepraszam, że nie wszystkim 

odpowiedziałam, zrobię to w najbliższym czasie. Moje dziecko miało wypadek 

w domu i wszystko kręciło się wokół tego, by wyzdrowiało… Przy okazji 

apeluję do Was- uważajcie na siebie! W obecnej sytuacji ciężko jest otrzymać 

pomoc medyczną, o czym przekonałam się na własnej skórze. 

Na dzisiejszej lekcji wychowawczej trochę spraw organizacyjnych. 

 Jesteśmy po konferencji Rady Pedagogicznej, która odbyła się online. 

Omawialiśmy na niej postępy w nauce, wywiązywanie się z obowiązku 

zdalnego nauczania uczniów, mówiliśmy o nieklasyfikowaniach i zagrożeniach 

uczniów. Dziękuję Wam, że wywiązujecie się ze swoich obowiązków. Niestety, 

są osoby ( na szczęście nieliczne), które nie odsyłają prac, mimo obietnic. 

Pamiętajcie, koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami! I lada moment 

będziemy wystawiali oceny. 

Proszę też, żebyście mi napisali na WhatsApp’ie  w jakich konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych ( + zdobyte miejsce) braliście, bierzecie udział 

(Szczególnie teraz, w trakcie trwania pandemii, bo wcześniejsze 

odnotowywałam na bieżąco). Muszę uzupełnić punkty dodatnie, by później 

wystawić ocenę z zachowania. 

Zastanówcie się też i porozmawiajcie o tym z rodzicami, czy chcielibyście w 

klasie 6 uczyć dodatkowo języka francuskiego. Warunki są dwa- musi zebrać się 

grupa 12 osobowa i musi to być decyzja na 3 lata, a więc uczycie się 

francuskiego w klasie 6, 7 i 8. W klasie 6 byłby to 2 godziny francuskiego 

tygodniowo, w klasie 7 i 8 w formie rozszerzonej 4 godziny tygodniowo. 

Napisałam też do Waszych rodziców, więc porozmawiajcie wspólnie o tej 

propozycji. 

Ponieważ zbliża się Dzień Matki (26 maja), a my zawsze coś 

przygotowywaliśmy wspólnie dla Waszych mam, proponuję , że będę wysyłała 

Wam na Whatsapp’a propozycje pomysłów, prostych rzeczy/kartek/upominków 

do zrobienia, byście mogli sami w domu coś przygotować. Nie zapominajcie o 

tym dniu! A jeśli ktoś nie chce niczego robić, to przynajmniej przytulcie mamę 

w tym dniu, albo zróbcie jej herbatkę, kanapkę, deser i powiedzcie, że ją 



kochacie. Myślę, że każda mama poczuje się doceniona, a trzeba ją doceniać, bo 

robi mnóstwo wspaniałych rzeczy dla Waszego dobra i dla Was. 

Ściskam Was mocno! Piszcie, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, sprawy, 

lub będziecie chcieli po prostu pogadać. 

Wasza całym sercem- pani Ola 

 

 


