
TYDZIEŃ HUMANISTYCZNY w Zespole Edukacyjnym nr 7 rozpoczął się 

15 maja od zorganizowania wystawy tematycznej w holu szkoły. Uczniowie 
przez kilkanaście dni mieli możliwość 
zapoznania się z ortograficznymi 
lapbookami, obejrzenia książek 
mitologicznych, własnoręcznie 
wykonanych przez uczniów klasy Va. 
Wystawę wzbogaciły ilustracje 
przedstawiające popularne polskie 
przysłowia oraz ciekawe nazwy własne i 
miejscowe. Na wystawie znalazły się 
również listy do Ziemi pisane przez dzieci, 

portret rotmistrza Witolda Pileckiego oraz ilustracje papieża Jana Pawła II. 
W trakcie Tygodnia 

Humanistycznego został 
przeprowadzony konkurs 
czytelniczy, obejmujący powieść 
Małgorzaty Musierowicz 
„Kłamczucha”. Był to etap III. 

Uczniowie klas starszych 
wzięli udział w „Zmaganiach z 
językiem polskim”. Musieli 
zmierzyć się z rebusami ortograficznymi, myśleniem przez analogię, częściami 

mowy, odszyfrowywaniem haseł 
i tytułów książek. Uczniowie 
mieli możliwość podzielenia się 
swoimi książkowymi zasobami z 
innymi dziećmi. Wszystkie 
przyniesione do szkoły książki 
trafiły do PCK, a stamtąd do 
szpitali i domów dziecka. 
Zebraliśmy 45 tomów 
najróżnorodniejszej literatury 
dziecięcej, encyklopedii i książek 
popularnonaukowych.  

Wszystkim młodym ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! 
 
 
 
 



 
W piątek uczniowie klas IV-VIII zmierzyli się z wiedzą o 

życiu i działalności rotmistrza Witolda Pileckiego. W 
niezmiernie ciekawej formule odpowiadali na liczne pytania, 
weryfikowali fałszywe informacje podawane przez 
prowadzące imprezę nauczycielki historii, obstawiali właściwe ich zdaniem 
odpowiedzi i zdobywali lub tracili punkty. Zwyciężyły klasy szóste. Uczniowie 
wykazali się ogromną wiedzą i zdolnościami licytatorskimi. 

W sobotę na szkolnym orliku odbył się bieg pamięci rotmistrza Witolda 
Pileckiego. Dzieci pobiegły na dwóch dystansach, w trzech kategoriach 
wiekowych: przedszkolacy i uczniowie klas I-II, klasy IV-VII oraz klasy VII-VIII. 

W poniedziałek, 20 
maja, udowodniliśmy, 
że dzieci nie tylko 
czytają książki, ale robią 
to bardzo chętnie! Na 
przerwach, w domu, na 
wyjazdach, w łóżku, w 
pociągu i samochodzie. 
Wszyscy chętni ustawili 
się przed szkołą w celu 
wykonania wspólnej 
fotografii wszystkich 

czytających osób. Był to finał IV ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak 
czytam”. 

Po południu dwudziestu chętnych uczniów klas V-VIII wybrało się do filii 
Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, mieszczącego się w kisielińskim pałacu, na 
warsztaty poetyckie, które poprowadziła zielonogórska poetka Elżbieta 
Dybalska. Pokłosiem wydarzenia były piękne wiersze o Mamach, za które 
najlepsi otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy. Uroczystość 
rozdania nagród miała miejsce podczas Dnia Matki, organizowanego na cześć 
wszystkich Mam przez sołectwo w Starym Kisielinie i naszą szkołę. 

W trakcie Tygodnia Humanistycznego uczniowie klas starszych obejrzeli 
prezentację dotyczącą anglojęzycznych książek i ich autorów. Mnóstwo 
ciekawostek z życia pisarzy zagwarantowało uczniom dużą dawkę wiedzy. 



Podsumowaniem prezentacji był, zorganizowany przez nauczycielki, 
anglojęzyczny quiz. 

Dzieci z przedszkola w Nowym Kisielinie oraz uczniowie z oddziału 
zerowego i klasy Ia mieli możliwość przypomnienia sobie, czym są prawa 
dziecka. Podczas lekcji odbyły się pogadanki, wzbogacone o zabawy ruchowe, 
prezentację, wspólnie wykonywane plakaty i możliwość własnoręcznego 
przygotowania ilustracji do dowolnie wybranego prawa. Projekt UNICEF, w 
ramach którego realizowane były zajęcia, będzie kontynuowany od września br. 
i obejmie wszystkich uczniów Zespołu Edukacyjnego nr 7. 

Podsumowaniem 
Tygodnia Humanistycznego 
był Dzień Mamy, 
zorganizowany przez 
sołectwo w Starym Kisielinie 
przy współudziale naszej 
szkoły. Montaż poetycko-
muzyczny przygotowali 
uczniowie szkoły 
podstawowej. Uroczystość 

wzbogaciły występy zespołów: Bolero, Raculanki oraz śpiewające Stokrotki. 
Laureaci konkursu poetyckiego otrzymali nagrody, a spośród wszystkich 
uczestników wylosowano, ufundowany przed sołectwo, 2-osobowy bilet do 
kina Cinema-City. 

 
   
 


