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SŁUPNO l  Podsumowanie szkolnych konkursów zorganizowanych z okazji Święta SP nr 2

Poprzez udział w konkursach 
uczniowie uczcili pamięć Patronki Szkoły…

Radzymińska „Stalowa 
Jedynka” uczestniczy
w zmaganiach o tytuł 
„Złotej Szkoły NBP”
Oszczędzanie, ubezpieczenia, racjonalne wydatkowanie 
zgromadzonych środków pieniężnych – to tylko kilka 
zagadnień, z którymi zmierzyli się uczniowie „Stalowej 
Jedynki” w I edycji ogólnopolskiego programu 
Narodowego Banku Polskiego, pod nazwą „Giganci 
finansów osobistych”. 

W związku z pandemią, już po raz drugi społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie, nie mogła uroczyście 
obchodzić Święta Szkoły. Jednakże uczniowie uczcili pamięć o Patronce Szkoły, 
uczestnicząc w konkursach zorganizowanych przez bibliotekę szkolną oraz X Placówkę 
„Michalina” MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej.

Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzymi-
nie, w skład której wchodzili ucznio-
wie klas: VIII a i VIII b, musiała zdo-
być niezbędną wiedzę do wykonania 
trzech zadań. 
Pierwszym z nich było zorganizo-
wanie spotkania z ekspertem z dzie-
dziny finansów osobistych. Dzięki 
staraniom uczestników projektu, 11 
marca 2021 r.,  gościnne mury radzy-
mińskiej „Stalowej Jedynki” odwiedzili 
przedstawiciele Instytutu Ekonomii i 
Finansów Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego – Elżbieta Kacperska, 
Magdalena Kondej, Krzysztof Śnieżko, 
Bartosz Golnik (łączenie za pomocą 
aplikacji MS Teams 15 marca 2021 r.).  
W ramach projektu przeprowadzili oni 
warsztaty, podczas których w bardzo 
przystępny sposób wyjaśnili zawiłości 
ekonomii. Uczniowie dowiedzieli się 
m.in. o tym, co to jest inflacja oraz w 
jaki sposób można inwestować swoje 
oszczędności. (Podsumowaniem spo-
tkania był quiz w aplikacji Kahoot!).
Informacje zdobyte podczas spotkania 
z ekspertami, uczniowie wykorzystali 
na lekcji z ekonomii, która odbyła się 
21 marca 2021 r. Udział w niej stano-
wił drugie zadanie projektowe. Zajęcia 

na temat oszczędzania, łączące wiedzę 
językową z finansami  przygotowały 
panie: Iwona Banaszkiewicz (j. angiel-
ski) oraz Weronika Szymankiewicz (j. 
polski). Uczestnicy projektu przypo-
mnieli sobie przysłowia związane z 
oszczędzaniem, które funkcjonują w 
języku polskim i angielskim. Następnie 
(zgodnie z tematem zajęć – „Przekonaj 
mnie, że warto oszczędzać”) wykonali 
plakat, który miał zachęcić do oszczę-
dzania. Z uwagi na nauczanie zdalne, 
lekcja odbyła się w aplikacji MS Teams, 
zaś plakat był tworzony w programie 
Sway.
Trzeba przyznać, że młodzież wyko-
nując to zadanie wykazała się kreatyw-
nością, szczególnie przy wymyślaniu 
sloganu reklamowego, zachęcającego 
do rozsądnego gospodarowania pie-
niędzmi. Cieszy również to, że ucznio-
wie zauważyli, iż oszczędny tryb życia 
przyczynia się do ochrony środowiska.
Przed uczestnikami projektu kolejne 
zadanie – debata, podczas której roz-
ważą kwestię ubezpieczeń. Odbędzie 
się ona we wtorek, 27 marca 2021 
roku.

/SP nr 1/

„Kocham Cię Polsko!...twoje kościoły,
przydrożne krzyże i wiejskie szkoły.

Kocham Cię, Polsko!”
/M. Chełmońska – Szczepankowska/

Obostrzenia związane z pandemią i 
wynikające z nich zawieszenie nauki 
stacjonarnej sprawiły, że Szkoła Pod-
stawowa nr 2 im. Michaliny Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej w Słupnie dru-
gi rok z rzędu nie mogła zorganizować 
uroczystych obchodów Święta Szkoły.
Społeczność szkolna nie zapomniała 
jednakże o Michalinie Chełmońskiej-
Szczepankowskiej i przypadającej w 
dniu 5 marca br. 68. rocznicy jej śmier-
ci. Mając świadomość, jak ważne jest 
w tych trudnych czasach kultywowa-
nie pamięci o Patronce i podtrzymy-
wanie szkolnych tradycji, biblioteka 
szkolna przygotowała gazetkę o życiu 
i twórczości Michaliny Chełmońskiej 
- Szczepankowskiej, którą wystawiono 
na holu głównym szkoły. (Z informa-
cjami w niej zawartymi mogli zapo-
znać się uczniowie kl. I-III, którzy w 
tym czasie mieli jeszcze nauczanie sta-
cjonarne oraz uczniowie, którzy przy-
chodzili do szkoły na konsultacje).
Ponadto, biblioteka szkolna wraz z X 
Placówką „Michalina” Międzyszkolne-
go Klubu Historycznego im. AK Ziemi 
Radzymińskiej przygotowały okolicz-
nościowe konkursy dla młodzieży.
Z myślą o uczniach klas I-III zorgani-
zowano konkurs plastyczny pt. „Scen-
ki z życia Michaliny Chełmońskiej – 
Szczepankowskiej”. Konkurs miał na 
celu: upowszechnianie wiedzy o życiu 
Patronki Szkoły, rozbudzanie twór-
czej inwencji dzieci i kreatywności, 
wzmacnianie wiary we wła-
sne możliwości, rozwijanie 
indywidualnych zdolności 
plastycznych, kształtowanie 
wrażliwości odbioru utwo-
rów literackich oraz promo-

cję uczniów zdolnych.
W plastycznych zmaganiach wzięło 
udział 22 uczniów z klas młodszych. 
Jury konkursowe wyłoniło laureatów, 
wśród których znaleźli się:
I miejsce – Michał Kania (uczeń kl. II 
a); II miejsce – Michał Kowina (uczeń 
kl. I a); III miejsce (ex aequo) – Iga No-
wacka i Wiktoria Bielecka (uczennice 
kl. I a). Gratulujemy!
Z kolei, uczniowie klas IV - VIII 
uczestniczyli w VII edycji szkolnego 
konkursu historycznego „Michalina 
Chełmońska - Szczepankowska – Pa-
tronka Szkoły. Konkurs Wiedzy”.
Głównym celem konkursu była: po-
pularyzacja biografii Patronki Szko-
ły, wzbogacanie wiedzy o Michalinie 
Chełmońskiej - Szczepankowskiej, 
rozbudzanie zainteresowania jej twór-
czością, kształtowanie postaw patrio-
tycznych, kształtowanie umiejętno-
ści współpracy i współzawodnictwa, 
zachęcanie uczniów do korzystania z 
różnych źródeł wiedzy i samokształ-
cenia.
W turnieju wiedzy uczestniczyło 49 
uczniów klas IV - VIII, którzy mieli 
za zadanie rozwiązać w określonym 
czasie quiz, składający się z 30 niezwy-
kle szczegółowych pytań, dotyczących 
faktów z życia i twórczości poetki. 
Konkurs odbył się w dwóch katego-
riach wiekowych.
Laureatami konkursu w kategorii klas 
IV - V zostali:

I miejsce – Lena 
Kurek (kl. IV b); 
II miejsce – Oli-
wier Kusak (kl. 
IV a); III miejsce 
– Antonina Ma-
doń (kl. IV b); 
wyróżnienie – 
Dagmara Kania 
(kl. V).                                                                                                                                      
W kategorii klas 
VI – VIII laure-

atami zostali:
I miejsce – Szymon Rusiński (kl. VIII 
a); II miejsce – Emil Aranowski (kl. 
VII b); III miejsce – Natalia Aranow-
ska (kl. VI a).
Warto w tym miejscu dodać, że o 
miejscach na podium zadecydowały 
nie tylko zdobyte punkty, ale również 
czas, w jakim uczestnicy odpowiedzie-
li na poszczególne pytania. Wszystkim 
laureatom gratulujemy!
Dyplomy i nagrody książkowe, ufun-
dowane przez Dyrektor Szkoły panią 
Barbarę Moczulską i Radę Rodziców, 
zostaną wręczone laureatom po po-
wrocie do nauczania stacjonarnego.
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