
ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

14 kwietnia 2022 r będziemy obchodzić 1056 rocznice Chrztu
Polski.  Z  tej  okazji  zachęcamy  do  wywieszenia  flagi
narodowej,  aby  upamiętnić  to  ważne  w  dziejach  Polski
wydarzenie. 
Zapraszamy  również  uczniów  klas  IV  –  VIII  do  udziału
w KONKURSIE WIEDZY.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Każdy, kto chce wziąć udział w konkursie musi wejść na
stronę internetową szkoły

- w zakładce Aktualności odnaleźć KONKURS  CHRZEST     POLSKI,

- zapoznać się z regulaminem;

- obejrzeć uważnie 8 minutowy film-katechezę, przybliżający nam 
to ważne wydarzenie, do którego link znajduje się poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=ty461_aicBc

-  następnie  odpowiedzieć  na  pytania  konkursowe,  uzupełniając
kartę  odpowiedzi,  którą  można  pobrać  ze  strony  internetowej
szkoły lub z biblioteki; 

-  uzupełnioną  kartę  odpowiedzi  –  opatrzoną  imieniem
i nazwiskiem oraz klasą - należy wrzucić do dnia 22 kwietnia do
urny znajdującej się w bibliotece szkolnej;

Spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych kart  odpowiedzi
zostaną, wylosowani trzej zwycięzcy.

Losowanie odbędzie się w dniu 29 kwietnia. 
Nad prawidłowym przebiegiem losowania będzie czuwać komisja
konkursowa  w  składzie;  Pani  Dyrektor  Wiesława  Tudaj,  Pani
Barbara  Szewczyk,  Ksiądz  Piotr  Fela  oraz  przedstawiciel
Samorządu Uczniowskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=ty461_aicBc
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