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Zumba nasza pasja 

22 kwietnia 2015r. w naszej
szkole świętowaliśmy
Dzień Ziemi.
Uczniowie kl. IV
zaprezentowali
przedstawienie pt. „Jaś i
Małgosia w wersji
ekologicznej."

Widzowie dowiedzieli się, że
należy  dbać o przyrodę.
Przedstawienie dotyczyło
problemów 
zanieczyszczenia
środowiska i
przeciwdziałania tym
zjawiskom.

W dniach 15-19 kwietnia
2015 roku odbyła się kolejna
edycja Euroweek-Szkoła
Liderów w Długopolu
Zdroju,
w której brali nasi uczniowie 
Euroweek jest specjalnym
obozem szkoleniowym. 
Program zajęć obejmował
udział naszych uczniów
w prezentacjach krajów z
Europy i świata np.: Turcja,
Kenia, Wietnam, Rumunia,
Hiszpania, Meksyk,
Indonezja, Filipiny.
Uczniowie poznali
różnorodność kulturową i
geograficzną tych
państw. Mieli okazję poznać
tradycje, religie i zwyczaje z
różnych
stron świata.  Podnosili
swoje umiejętności  z języka
angielskiego,uczyli się
tolerancji. Koledzy wrócili bardzo
zadowoleni z wyjazdu, z wieloma
wrażeniami i znajomościami.

         Bierzemy udział w akcji 
     Teatr internetowy  w szkole.

24 lutego 2015r. uczniowie
klas IV-VI  zasiedli na
widowni  i obejrzeli  spektakl
„PACAN – HISTORIA O
MIŁOŚCI"
10 kwietnia obejrzeliśmy
spektakl pt. „BRAK SENSU,
ANIOŁEK, ŻYRAFA I
STOŁEK"- teatr lalkowy, a
13 maja  spektakl pt.
„CALINECZKA -
REAKTYWACJA".

 Ptaki śpiewają,świerszcz
w trawie cyka. Radosna
jest taka czerwcowa
muzyka. Już za oknami
kwitną akacje. Wszyscy się
cieszą,bo blisko wakacje.
Czekają na nas  góry
,jeziora,morze i las. Miło
będzie spędzać wakacyjny
czas.

Czerwiec ma 30 dni. Jego nazwa wywodzi się
od koloru czerwonego. 21 czerwca następuje
letnie przesilenie Słońca, natomiast 23  jest  -
Noc Świętojańska. 

Euroweek

Dzień Ziemi

TeatrL. Ziemichód

G. Sławecka

M. Karczmarz
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           FOTOREPORTAŻ Z DNIA RODZINY

     Podziękowania 

Święto mamy, taty i dziecka-
wszystkiego najlepszego!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w
organizacji imprezy oraz tym, którzy
tego dnia odwiedzili naszą szkołę.  

                NIESPODZIANKA

Rodzice uczniów klas młodszych przygotowali
niespodziankę! Była to inscenizacja wiersza
Juliana Tuwima  "Rzepka". Każda z postaci
zachwycała strojem , choreografią i miała
przypisane sobie tło muzyczne. Występ był
bardzo dobrze przygotowany i zabawny
dlatego zasłużenie zebrał gromkie brawa od
widzów.

Dla uczestników
festynu przygotowano
szereg atrakcji. W
programie imprezy
były występy
artystyczne, dziecięcy
turniej siatkówki,
pokazy zumby
„ZUMBA
Z SIOSTRAMI". W
części artystycznej

swoje zdolności
wokalne, taneczne
i aktorskie
zaprezentowali
uczniowie SP w
Sernikach.
Następnymi punktami
programu były:
rozstrzygnięcie
konkursu
plastycznego

„Gmina Serniki
miejsce w którym
mieszkam" oraz
konkursu
na najlepszy sernik
.Zarówno uczniowie
jak i autorki trzech
najsmaczniejszych
serników otrzymali
nagrody rzeczowe.
Dużo radości

dostarczyły
wszystkim
międzyszkolne
rozgrywki sportowe
w piłkę siatkową.

23 maja w Szkole Podstawowej w Sernikach
odbył się Festyn Rodzinny 
"Święto Sernika". Na początku
festynu  dyrektor szkoły Artur Oniszko,  
przywitał przybyłych gości. Zjawili się
uczniowie, rodzice i mieszkańcy Sernik oraz
okolic.
Sobotnie "Święto sernika" wsparli: Gmina
Serniki, lokalni przedsiębiorcy.Po raz
pierwszy współorganizatorem festynu było
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem" .

Tego dnia obyły się również koncerty: zespołu
ludowego Lubartowiacy
i rozrywkowej grupy Metrix. Występom i
konkursom towarzyszyły dmuchane zjeżdżalnie,
wata cukrowa, malowanie twarzy, animacje dla
dzieci. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować
potraw z grilla, bigosu i grochówki. Impreza ta
cieszyła się  powodzeniem wśród społeczności
lokalnej i stanowiła świetną okazję do
integrowania się.

Przygotowanie
Festynu wymagało
sporo wysiłku ze
strony całej
społeczności
lokalnej. Mieliśmy
okazję podziwiać
kolegów i koleżanki z
klas 0- III w
repertuarze dla mam i
tatusiów, występ
rodziców, zespoły
muzyczne. Wiele
emocji wzbudziły
międzyszkolne
rozgrywki

sportowe  w piłce
siatkowej.
Szczególne
podziękowania
kierujemy do
sponsorów- bez
waszego wsparcia nie
udała by się
organizacja naszego
festynu. Dziękujemy
wszystkim za
pomoc!!!

Festyn Festyn

FestynFestyn

L. Ziemichód M.Miąc

L. ZiemichódM.Miąc
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Wywiad z Dominikiem Budzyńskim- absolwentem naszej szkoły, obecnie piłkarzem.

Od kiedy Pan gra w piłkę nożną? 
W piłkę nożna gram dosłownie od dziecka zawsze spotykaliśmy się z znajomymi po szkole i graliśmy do samego wieczora oczywiście
wcześniej odrabiając lekcje . A jeżeli chodzi o pierwszy trening w klubie piłkarskim to wydaje mi się ze był to rok 2002 w klubie MKS Lewart
Lubartów .
 Dlaczego postanowił Pan zostać piłkarzem?
Gdy byłem małym chłopcem po prostu chciałem grać w piłkę jak każdy młody chłopak , na początku była to zabawa ale w pewnym momencie
już miałem cel który muszę zrealizować i wyznaczałem sobie kolejne które muszę zdobywać .
Czy Pana pasja i zawód mają związek z w-f w szkole?
Na pewno wychowanie fizyczne miało duży wpływ na mnie ponieważ mogłem w szkole rozwijać się prawidłowo pod względem fizycznym oraz
uczestniczyć w zawodach piłkarskich które były organizowane przez szkoły .
Jak wyglądają Pana relację z kolegami i trenerem?
Bardzo dobrze, myślę że w moim obecnym klubie mamy naprawdę fajna drużynę oraz sztab trenerski wszyscy się dogadujemy i tworzymy
kolektyw.
Jak zachęciłby Pan młodzież do ćwiczenia na w-f, lub uprawiania jakiegoś sportu?
Powiem tak sport to zdrowie i super rozrywka . Naprawdę warto ćwiczyć na w-f i w dodatku chyba najlepszy przedmiot w szkole na którym
można się rozwijać i kształtować swój rozwój fizyczny . Jest mi przykro jak przyjeżdżam do domu rodzinnego i patrze na boisko na którym
zaczynałem grać w piłkę że jest puste.
(Wywiad przeprowadziła Aleksandra Reszko)

D. Budzyński radomiak.pl
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Nasze  konkursy, zawody, mecze...

Przepis na koktajl
truskawkowy 

Recenzja   książki

Zespół redakcyjny:
Milena Szymańska
Aleksandra Reszko
Magda Topyła
Małgorzata Karczmarz- redaktor naczelny

Lepiej swój wizerunek chronić
niż przed hejtem w sieci się bronić!

Lepiej antywirusa zainstalować
niż przez trojany dane skasować!

Lepiej w necie wiedzę zdobywać
niż na serwisach z grami przebywać!

Dnia 23 kwietnia w
Szkole Podstawowej
im. J.
Kochanowskiego w
Nowej
Woli odbyła się
kolejna edycja
Festiwalu Pięknego
Czytania i
Recytowania
Utworów Jana

Kochanowskiego.
Reprezentowało nas
6 kolegów z klas I -
VI.
22 kwietnia
uczniowie klas IV-VI
pojechali na mecz do
Lublina do
Hali Globus. MKS
Selgros Lublin
obecny Mistrz Polski

zagrał w ramach
półfinału
play-off
PGNiG.Lublinianki 
pokonały   Pogoń
Szczecin 31:22. 
Bardzo podobały się
nam sportowe
emocje.
Dnia 30 kwietnia
uczniowie

naszej szkoły wzięli
udział w XV edycji
Konkursu Jestem
Bezpieczny.
A 28 maja pojechali
do Lubartowa na
etap powiatowy.

Polecam do czytania...
Moim zdaniem warto przeczytać książkę
pt.:''Mroczna Bohaterka-Jesienna'' Abigail Gibbs.
Książka ta opowiada o dziewięciu równoległych
wymiarach, o dziewięciu rodzajach mrocznych
istot oraz o dziewięciu bohaterkach, które mają
ocalić świat. Piętnastolatka, która jest zwykłą
uczennicą  włada magią rasy Mędrców- jest
dziedziczka tytułu książęcego. W szkole pełni
funkcję strażniczki. Ma chronić uczniów przed
złymi mocami i groźną czarną magią. Gdy 
zaczynają się ataki wrogów na pomoc Jesiennej
Róży przybywa osobiście syn króla Mędrców.
Razem będą musieli stawać im czoła.

Składniki:
500 g truskawek
(mrożonych lub
świeżych)
1 banan 
1 litr kefiru lub
maślanki
2 - 3 łyżki cukru
(lub więcej, do
smaku); można
zastąpić miodem

  Składniki na koktajl 
powinny być
schłodzone. 
Wszystkie składniki

umieścić w misie
kielichowego miksera i
zmiksować. Koktajl
podajemy w wysokich
szklankach ze słomką,
albo w pucharkach.
Ozdabiamy owocami. 

Smacznego :-).

Zumba to połączenie aerobiku i tańca
inspirowana latynoskimi rytmami. 
Łatwa do opanowania choreografia
charakteryzuje się płynnością ruchów
połączoną z szybkimi drobnymi krokami   i
swobodą.
Zumba łączy ze sobą aerobik, trening
oporowy i interwałowy, a pobudzająca do
życia muzyka naprzemiennie o różnej
intensywności doskonale poprawia kondycję.

Konkurs Konkurs

ZumbaMecz

M. Karczmarz M. Barszczyk

L. ZiemichódR. Jakubowski


