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     Już wiosna!!
Przywitaliśmy wiosnę 23 marca kolorowo i wesoło. Impreza miała formę pikniku na kocykach
i z prowiantem. Każda klasa zaprezentowała swoje zdrowe śniadanie. W piknikowych
koszykach były owoce, jogurty, twarożek, nowalijki, rzeżucha i soczki owocowe. Odbył się
też pokaz mody wiosennej. Potem klasy zadawały zagadki związane z przyrodą. Klasa II
napisała wiersz:

"Wiosenna" Wiktoria

                     WIOSENNY PIKNIK
                    Piknik w szkole dzisiaj mamy,
                    wszystkie dzieci zapraszamy.
                    Każdy z koszem tu się zjawi
                    i na kocu się rozstawi.

        W tym koszyku twaróg gości,
        co to wzmacnia nasze kości.
        Mam też soczek i jabłuszka
        to do zdrowia prosta dróżka.

                       W tajemnicy powiem wam,
                       słodkie babki też tu mam,
                       pod serwetką je schowałam
                       niespodziankę szykowałam.
                                                                         (klasa2)
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Miłośnicy i znawcy historii...
Odnotowaliśmy kolejny znaczący sukces naszego ucznia
(o nim pisaliśmy w poprzednim numerze), który wykazał
się bogatą wiedzą historyczną. Składamy serdeczne
gratulacje Łukaszowi Pawlakowi uczniowi klasy VI, który
decyzją Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w Lublinie
otrzymał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu z
Historii.
Uczniowie kl.VI wzięli udział w międzyszkolnym konkursie
historycznym, organizowanym przez Gimnazjum nr1 w
Świdniku "Mistrz Historii 2015". Znaleźli się w czołówce!
 I miejsce zajął Łukasz Pawlak i otrzymał tytuł Mistrza
Historii; natomiast III miejsce zajął Dominik Dyzma, który
również wykazał się szeroką wiedzą historyczną.  (A.C.)

Czy będzie kolejny mistrz? Tym razem
"komputerowy" ?
 
Szanse są niemałe, ponieważ uczeń klasy VI
Dominik Dyzma wziął udział w finale VI
Wojewódzkiego Konkursu Mistrz Komputera. 
(M.P.)

   Najlepiej gole strzelali...
24 marca 2015r. podczas Gminnych Zawodów w halową
piłkę nożną reprezentacja naszej szkoły w składzie:
Bielecki Filip, Bognacki Arek, Pizoń Wojciech, Gałgan
Karol, Bognacki Patryk, Dolecki Adrian, Kowalski
Krzysztof, Pawlak Łukasz oraz Dyzma Dominik zajęli 1
miejsce. W Turnieju udział wzięło 6 drużyn z naszej gminy:
6 miejsce Jacków, 5 miejsce Krępiec, 4 miejsce Dominów,
3 miejsce Mełgiew, 2 miejsce Krzesimów, 1 miejsce
Podzamcze. Mecze rozgrywano systemem każdy z
każdym. Po 4 pierwszych spotkaniach naszej drużyny
chłopcy zapewnili sobie 1 miejsce wygrywając wszystkie
swoje spotkania i nie tracąc żadnej bramki. Ostatni mecz
który rozegraliśmy z drużyną gospodarzy z Mełgwi nie
miał większego znaczenia dla naszych reprezentantów.
Mimo wszystko udało się zremisować 1:1 i zdobyć 1
punkt, natomiast w całych zawodach 13 pkt i stosunek
bramek 8 zdobytych goli i 1 stracony.  (M.C.)

16 marca 2015 r. szkoła nasza została przyjęta przez Dyrektora
Gimnazjum Nr 1 w Świdniku do Świdnickiej Akademii Siatkarskich
Ośrodków Szkolnych. Celem będzie szkolenie nauczycieli i uczniów w
piłce siatkowej, popularyzowanie tej dyscypliny sportu w środowisku,
promowanie najzdolniejszych uczniów, organizowanie rozgrywek i
okolicznościowych imprez sportowych. Ambasadorem Akademii S.O.S
jest Marcin Prus, były reprezentant kadry narodowej w piłce siatkowej,
mistrz świata z 2001 roku. (A.C.)

Wspólne zdjęcie ze słynnym siatkarzem

Zwycięska drużyna ze swoim trenerem

..to oni pokonali innych

NASZE NAUKOWE I SPORTOWE SUKCESY 
W naszej szkole stawiamy przede wszystkim na naukę, ale znajdujemy też czas na rozwijanie
innych talentów; dobrzy jesteśmy też w sporcie...
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      W WIELKANOCNYM NASTROJU

Tradycyjne spotkanie przy
wielkanocnym stole w ciepłej, niemal
rodzinnej atmosferze miało miejsce w

ostatnim dniu nauki przed przerwą
świąteczną. Po wspólnych życzeniach

raczyliśmy się tradycyjnymi
przysmakami, przygotowanymi przez

nasze mamy. Był to też czas
rozstrzygnięcia szkolnych konkursów

plastycznych o tematyce
wielkanocnej, więc wręczone zostały

nagrody i wyróżnienia. W miłym
nastroju rozeszliśmy się do domów.

                
               Radosnych i zdrowych
             Świąt Wielkanocnych,
       pełnych wiary, nadziei i miłości.
     Pogodnego, wiosennego nastroju,
  serdecznych spotkań w gronie rodziny
          i przyjaciół. ALLELUJA!

Przed Wielkanocą...
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnych warsztatach
organizowanych przez "Akademię wszystkiego" ze Świdnika. Takie
warsztaty od pewnego czasu odbywają się w naszej szkole i służą
rozwijaniu dodatkowych zainteresowań uczniów. Biorą w nich udział
chętni uczniowie, którzy lubią poznawać coś nowego.Tym razem pani
Beata  nauczyła nas jak się robi PISANKI metodą decoupage. (M.W.)

... i to także I miejsce (R.Kowalski)I miejsce w konkursie (K.Matysiak)

Tak powstają wspaniałe pisanki..

..a tu już gotowe

Spotkanie przy wielkanocnym stole

..
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Logo Projektu
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Chłopcy z kl.I przy pracy

Małe kuchareczki: Dominika i Julia

    Razem tworzymy lepszy Internet...
...to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia
Bezpiecznego Internetu. W lutym i marcu uczniowie brali
udział w działaniach mających na celu propagowanie
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów
internetowych. Najmłodsi wspólnie z bohaterami
kreskówki "Owce w Sieci" uczyli się na temat zagrożeń
związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu,
telefonów komórkowych i innych nowych technologii.
Klasy IV -VI mogły sprawdzić swoją wiedzę w konkursie.
Okazało się, że najbezpieczniej po sieci poruszają się
uczniowie klasy VI - Dominik, Jowita i Angelika -
zwycięzcy konkursu. Również rodzice mogli znaleźć dla
siebie wskazówki jak aktywnie uczestniczyć w
internetowym życiu dzieci i jak najskuteczniej postępować
w przypadku wirtualnych zagrożeń. (M.P)

.

  
     NAUKA PRZEZ DZIAŁANIE
Pierwszaki poznają zdrowe przysmaki
Jak prawdziwi kucharze uczniowie klasy pierwszej przyrządzali sałatki
owocowe i pyszne jogurty z własnych owoców. Mus malinowy i
maślanka to świetny zestaw na wiosenne zmęczenie. Bogata w
witaminę C czarna porzeczka w syropie z dodatkiem kefiru wzmocni
odporność. Sałatki owocowe to świetna alternatywa dla batoników czy
rogalików jako przekąska na drugie śniadanie.  (U.G.)

25 marca 2015 rozpoczęliśmy pracę w projekcie:

"Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice
kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły".

 

To ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa
Edukacji Narodowej  realizowany w partnerstwie z
Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum
Mazowsze, która jest odpowiedzialna za realizację
głównych zadań projektu.
W ramach projektu szkoły i przedszkola otrzymają
wsparcie w postaci warsztatów podnoszących
kompetencje w zakresie podejmowania i podtrzymywania
współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniona
zostanie także indywidualna opieka ekspertów, którzy
pomogą w przeprowadzeniu debat i stworzeniu
odpowiedniego dla każdej szkoły i przedszkola programu
współpracy z uczniami i rodzicami. Pierwszy warsztat
pozwoli uczestnikom poznać: zasady udanej współpracy
uczniów, rodziców i nauczycieli, prawe aspekty
współpracy, dobre praktyki i przykłady satysfakcjonującej
współpracy, zasady prowadzenia debat.
Ponadto w ramach projektu działają internetowe portale
edukacyjne dla uczniów  i rodziców. Upowszechniają one
wiedzę o samorządności uczniowskiej i zaangażowaniu
rodziców w życie szkół i przedszkoli.  (A.C.)
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http://szkolasamorzadu.pl

