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     LUBIMY BIEGAĆ!
 XI POWIATOWY BIEG ULICZNY zorganizowany w
naszej szkole pokazał, jak wielu jest miłośników
biegania wśród uczniów szkół powiatu świdnickiego.
150 zawodników w odpowiednich grupach wiekowych
stanęło 2 czerwca na starcie w Podzamczu i wszyscy
bieg ukończyli. Największą grupę stanowili najmłodsi
biegacze z klas I i II oraz "Skrzaty", czyli przedszkolaki
i zerówka. Duże liczebnie reprezentacje miały klasy V i
VI. Najstarsi zawodnicy wystartowali w biegu OPEN. Biegi uliczne w Podzamczu mają długą tradycję i zawsze

cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizatorami
imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Świdniku, Urząd
Gminy w Mełgwi i Szkoła Podstawowa w Podzamczu.
Zwycięzcy poszczególnych biegów otrzymali  medale i

dyplomy, a wśród wszystkich uczestników zostały
rozlosowane nagrody rzeczowe. Główną nagrodę, czyli
Puchar Starosty Powiatu Świdnickiego zdobyła Szkoła

Podstawowa w Mełgwi, która uzyskała najwięcej
punktów w klasyfikacji łącznej. Uroczystości otwarcia XI
Powiatowego Biegu w Podzamczu dokonał Wójt Gminy
Mełgiew Pan Ryszard Podlodowski, natomiast nagrody

zwycięzcom wręczali: Pan Mariusz Wilk – Sekretarz
Powiatu Świdnickiego i Wójt Gminy Mełgiew. Słodki

poczęstunek dla uczestników zawodów sponsorowała
Piekarnia ”TOMAR” z Mełgwi.

nasi: Karol i Patryk na I i III stopniu podium

...czekamy na wyniki

zawodnicy tuż przed metą..

Pan Wójt rozdaje dzieciom cukierki z okazji ich święta.
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Jako pierwsza o przygodach niezwykłego bohatera czytała
Pani w-ce Wójt - Elżbieta Korbus. Przybył do nas również

Pan Jan Kondrak, znany lubelski artysta – bard, który
opowiedział przy okazji o swojej twórczości i życiu

artystycznym. Fragment książki czytał Kamil Misztal,
absolwent naszej szkoły i prezes fundacji „Krok do
marzeń”  pomagającej osobom niepełnosprawnym
realizować swoje plany i marzenia. Ponadto czytała

również nasza Pani od matematyki – Izabella Duda oraz
uczennica klasy II Marcelina Taracha. Przerywniki

muzyczne zapewnił zespół wokalny dziewcząt z kl.I-III pod
kierunkiem Pani Elżbiety Stoczkowskiej oraz Bartek
Klimek - ubiegłoroczny absolwent, który wykonał na

gitarze kilka pięknych, klasycznych kawałków
muzycznych. Czytania książki  słuchali nie tylko

uczniowie, ale i ich rodziny.

W programie imprezy
był ponadto kiermasz
słodkości
(przygotowanych
przez mamy) oraz
uczniowskich
wytworów
plastycznych, a
dochód z kiermaszu
przekazany został
Hospicjum Małego
Księcia w Lublinie.

kiermaszGoście i artyści, w środku Mały Książę ze swoją różą

czyta Pan Jan Kondrak

Czyta Pani w-ce Wójt

czyta Marcela uczennica klasy II

   

DOBRZE WIDZI SIĘ TYLKO SERCEM...
Ten cytat z „Małego Księcia”  był mottem wielkiego
czytania w ramach akcji Twój dar serca dla Hospicjum,
aby wspomóc terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci –
Podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im.
Małego Księcia. Łącząc to wydarzenie z akcją „Cała
Polska czyta dzieciom”, w której działamy od wielu lat,
zaprosiliśmy zacnych gości, by przeczytali naszym
dzieciom wybrane fragmenty tej książki.
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WIWAT 3 MAJA! 
Apel z okazji Święta 3 Maja miał w tym roku ciekawą formę - przeszłość połączona została ze
współczesnością. Na wzór wiadomości telewizyjnych uczniowie klasy VI i IV przedstawili
historię uchwalenia polskiej Konstytucji, która była pierwszą w Europie i drugą, po
amerykańskiej, na świecie. Uczniowie klasy VI wcielili się w dziennikarzy relacjonujących obrady
Sejmu. Reporterzy zza granicy, z Paryża i Moskwy relacjonowali o reakcjach w Europie na wieść
o polskiej konstytucji (poprzez wywiady z ważnymi postaciami historycznymi). Także, jak to jest
w prawdziwym dzienniku telewizyjnym, nie zabrakło wiadomości ze sportu, listy przebojów i
prognozy pogody, wszystko oczywiście w nawiązaniu do głównego tematu: Konstytucji 3 -
Majowej. W ten sposób, bez zbędnego patosu, przybliżono młodszym klasom, a starszym
przypomniano historię tego ważnego święta narodowego.

 W maju odwiedziła naszą szkołę Żandarmeria
Wojskowa z Lublina, gdzie pracuje tata
uczennicy kl.VI. Z zainteresowaniem
obserwowaliśmy i słuchaliśmy informacji na
temat profilaktyki narkotykowej i udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej. Mieliśmy
okazję poznać pracę detektywa i zdjąć własne
odciski palców. Chłopców najbardziej
zainteresował pokaz sprzętu żandarmerii -
przymierzali sprzęt prewencyjny - maski
przeciwgazowe, hełmy, kamizelki kuloodporne,
prowadzili rozmowy przez radiotelefon.
Największą atrakcją spotkania był pokaz
przewodnika z jego "pracującym" psem
Championem. Specjalnością psa jest wykrywanie
materiałów wybuchowych. Był dwukrotnie na
misji w Afganistanie. Nam zaprezentował się, jak
wygląda idąc do pracy. Miał na sobie okulary,
słuchawki, kamizelkę kuloodporną oraz czerwone
buty.

Wizyta w Przedszkolu "Kubuś" w Mełgwi.
Uczniowie klasy II piszą: przygotowaliśmy dla
młodszych kolegów inscenizację pt "Bajka o
smoku, królu, królewnie, rycerzu i ...nie
zgadniecie o kim jeszcze". Przedszkolaki z
zainteresowaniem oglądały bajeczkę. Po
przedstawieniu dzieci otrzymały
przygotowane przez nas korony, które były
zaproszeniem do wspólnej zabawy przy
muzyce. Odpoczywając po tańcach maluszki
wysłuchały "Legendy o Lechu Czechu i
Rusie", którą przeczytała Marcelka Taracha.
Żegnając się z dziećmi zostaliśmy
poczęstowani słodyczami. bajka w wykonaniu kl.II

przedszkolaki słuchają pilnie Marcela czyta bajkę

dziennikarze prowadzą wywiad z królem

wywiad z carycą Katarzyną ... i z Robespierrem

pokaz sprzętu wojskowego

pies Champion w stroju roboczym
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Po polsku, po angielsku, po niemiecku...
czyli nasze sukcesy w różnych konkursach językowych

 II GMINNY KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH
 przygotowany przez p. M. Pilską za nami. Uczniowie klas IV - VI z naszej
gminy po raz kolejny pokazali, że posiadają dużą wiedzę na temat krajów
DACHL. Komisja konkursowa (pod kierunkiem p. Małgorzaty Stępień z
Gimnazjum nr 1 w Świdniku) sprawdziła 18 prac konkursowych. Pierwsze
miejsce zajął uczeń klasy IV SP w Mełgwi - Kacper Wróbel. Na drugim miejscu
znaleźli się: Zuzanna Chyćko, Patrycja Banach(SP w Mełgwi), Dominik
Dyzma(SP w Podzamczu) oraz Szymon Łaska(SP w Dominowie). Trzecie
miejsce zajął Łukasz Pawlak (SP w Podzamczu). 
Naszym szóstoklasistom - Dominikowi i Łukaszowi  gratulujemy, to ich kolejne
sukcesy naukowe. ( A przed nimi jeszcze dwa inne konkursy... )

nasi reprezentanci i organizatorka konkursu

wręczenie dyplomów konkurs w trakcie

występ klasy I

scenka klasy IV zawody na powietrzu

Wielki sukces naszego ucznia...
Łukasz Pawlak z kl.VI zajął I miejsce w
międzyszkolnym Konkursie Literackim "Ze
smakiem po Szlaku Jana III Sobieskiego" ,
adresowanym do uczniów gmin: Mełgiew,
Spiczyn, Wólka, Piaski, Rybczewice i Gorzków.
Należało napisać pracę literacką na temat polskiej
sztuki kulinarnej oraz towarzyszącej jej
obyczajowości i tradycji XVII wieku, jednocześnie
w odniesieniu do współczesności. Organizatorem
konkursu było Stowarzyszenie "Charlężaczek" -
Charlęż - Spiczyn;  projekt był współfinansowany
przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego
programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi UE.

W maju w naszej szkole rozpoczęliśmy
międzynarodową współpracę w ramach programu
E_Twinning. Uczniowie z klas V i VI realizują
wraz z kolegami ze szkół z Turcji, Rumunii,
Portugalii, Czech, Serbii i Słowacji projekt
edukacyjny "My city, my town, my village" . W
projekcie zdobędą wiedzę o życiu, kulturze i
obyczajowości miejsc, w których mieszkają ich
rówieśnicy z różnych krajów europejskich oraz
będą doskonalić umiejętność posługiwania się
językiem angielskim. E_Twinning to współpraca
ponad granicami bliźniaczych szkół w Europie za
pośrednictwem mediów elektronicznych -
Internetu. 

ŚWIĘTO RODZINY
W tym roku postanowiliśmy połączyć Dzień
Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca w jedno
wspólne Święto - Dzień Rodziny. W programie
uroczystości znalazła się część artystyczna oraz
zawody sportowe i wspólna zabawa z dziećmi,
rodzicami i nauczycielami. Tego dnia czekała nas
jeszcze jedna niespodzianka. Odwiedzili nas
strażacy z OSP i wręczyli nagrody za udział w
konkursie plastycznym. Mogliśmy również
poczuć się jak prawdziwi strażacy - usiąść w
wozie strażackim i wypróbować sprzęt strażacki.

Posłuchaj a zrozumiesz...
...to międzyszkolny konkurs językowy
organizowany przez SP w Mełgwi. Konkurs
polegał na sprawdzeniu u uczniów umiejętności
słuchania ze zrozumieniem tekstów
anglojęzycznych i niemieckojęzycznych oraz
poprawnym pisaniu pod względem językowym,
gramatycznym i ortograficznym dyktanda. W
kategorii 'język niemiecki' nasz uczeń klasy VI
Dominik Dyzma zajął III miejsce. 
Wkrótce jeszcze jeden gminny konkurs językowy,
w którym także wezmą udział nasi VI-klasiści...
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