
Witamy!



Rekrutacja



Psycholog
Pedagog



Korytarz edukacji 
wczesnoszkolnej

Zajęcia plastyczno-techniczne

Wielki Maraton Czytelniczy

Ciekawy Świat Eksperymentu 
- warsztaty



Edukacja 
wczesnoszkolna

Cykl zajęć na świeżym powietrzu. JĘZYK POLSKI

Warsztaty ze Strażą Miejską u najmłodszych.



Co słychać 
u Maluchów?



Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka, uczniowie 

klasy I wykonali piękne laurki oraz nagrali 

życzenia dla swoich dziadków.



Pasowanie 
na czytelnika



BIBLIOTEKA SZKOLNA
Myśl przewodnia naszej biblioteki:

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką 

sobie ludzkość wymyśliła.” Wisława Szymborska

Biblioteka szkolna organizuje:

• konkursy recytatorskie,

• wystawy tematyczne, 

• spotkania z ciekawymi ludźmi,

• współuczestniczy w organizowaniu wszelkich 

imprez kulturalnych w szkole,

• pasowanie na czytelnika klas I, 

• w bibliotece szkolnej znajdują się książki dla 

wszystkich. 



Świetlica



Świetlica



Nauczyciele 
SP 33

„Na straganie” Jan Brzechwa



Nauczyciele 
SP33

„Abecadło” Julian Tuwim



Mały 
Samorząd 
Szkolny

Projekt kartki świątecznej



Uroczystości 
szkolne



Uczniowie 
z Osowej adoptowali dwa misie koala



Walentynka -
instrukcja wykonania



Szkolny ogródek
Uczniowie klas I zamienili się w ogrodników. 

Zasadzili kwiaty oraz krzewy owoców w rabatach 
w ogródku szkolnym. Dzieci przekonały się, że sadzenie 

kwiatów to interesujące zajęcie, sprawiające wiele frajdy!



Ogólnopolski Konkurs Czytelniczy
Wielki Maraton Czytelniczy

Alfik Matematyczny

Ogólnopolski Mat Matematyczny 

Międzynarodowy Konkurs Kangur 
Matematyczny

Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Rowerowy Maj

KONKURSY  



Erasmus+
w naszej 
szkole

Radical Eco-
Activism There’s
No Planet B

Critical Original 
Response to 
Education

The Role of 
Education in 
Protecting Children 
and Women in 
Conflict





Korytarz przedmiotów 
ścisłych

matematyka

chemia

fizyka

Noc Matematyki



Informatyka

Galeria kartek świątecznych

Konkurs informatyczny BÓBR 
Skrzat (I-III klasy)
https://www.bobr.edu.pl/

https://www.bobr.edu.pl/


Projekt 
EarthKAM

To wydarzenie edukacyjne, w 

ramach którego uczniowie z 

różnych stron świata bezpłatnie 

uzyskują dostęp do sprzętu 

elektronicznego umieszczonego w 

kosmosie. Dzięki kolejnym 

projektowym misjom (zazwyczaj 

czterem w ciągu roku) mogą oni 

wykonywać z orbity fotografie 

wybranych punktów na powierzchni 

Ziemi. Uczniowskie zlecenia 

przekazywane są do kamery 

pracującej na pokładzie 

Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 

(ISS), która po wykonaniu zdjęć 

przekazuje je na Ziemię. Młodzież 

może oglądać i analizować gotowe 

fotografie poprzez witrynę 

internetową projektu.



Klasa 
sportowa

piłka ręczna

https://youtu.be/pLW4xfgYpAc

https://youtu.be/pLW4xfgYpAc


Stołówka



Strona 
internetowa 

szkoły

zso2.edu.gdansk.pl


