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Dopiero zaczynaliśmy  rok szkolny  po
wakacyjnym odpoczynku,   a  już kończy się
pierwszy semestr- czas szybko biegnie...

Co w numerze?
Aktualności, zapowiedzi...

Dzień chłopaka i zawody w
mini piłkę nożną dziewcząt 

Nasze hobby:
pływanie,
piłka nożna,
zumba,
taniec...

akcja
Pewnego listopadowego
dnia do szkoły oprócz dzieci
przybyły misie.

Święto Misia

 
Wszyscy uczniowie naszej
szkoły brali udział w lekcji
ekologicznej. W plenerze
poznawaliśmy gatunki
drzew, sposoby
gospodarowania zasobami
leśnymi. Ścieżka
edukacyjna wiodła nas  po
długim trakcie w lesie. Na
zakończenie czekała na nas
uczta z ogniska.

                              WYCIECZKA 
                              DO LASÓW
                          KOZŁOWIECKICH.

"Moim zajęciem
pozalekcyjnym od 6 lat są
tańce w Zespole Pieśni i
Tańca Lublin im. Wandy
Kaniorowej". Umiem
tańczyć tańce regionalne
np.: suita lubelska, śląska, 
rzeszowska, krakowiaka i
walca. Najwięcej
przyjemności sprawia mi to,
że poznaję nowych kolegów
i koleżanki, oraz wyjazdy z
zespołem po Polsce." -
pisze Wojtek Mazur z kl IV

"My zaś z przyjemnością
uczestniczymy w zajęciach
pływania z sekcją "Skalar" 
w Lubartowie"- piszą Julka,
Michał i Maksio z klas IV i V.

Ja - czyli 
Szymon z Maksymilianem
jeździmy na zajęcia gry w
piłkę nożną. Lubimy ten
sport, bieganie po murawie i
zdobywanie bramek i
przyjaciół. Bartek z V tez
chodzi na te zajęcia tylko do
starszej grupy.

1 października 2015 roku w naszej szkole odbył się Gminny
Turniej w Mini Piłkę Nożną Dziewcząt. Nasze koleżanki pod
opieką p. R. Jakubowskiego zajęły II miejsce w
rozgrywkach. Wygrali goście z Woli Sernickiej. Miłym
akcentem spotkania po rozegranych meczach było ognisko
z poczęstunkiem przygotowane przez rodziców. Było ono
również przypieczętowaniem Dnia Chłopaka.

Dzień KEN

Ognisko W lesie

G. Sławecka

M. Miąc

M. Miąc

G. Sławecka G. Sławecka
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Wywiad z Kamilą Smyk i Kingą Wasak czyli ,,Przebojowa Zumba z Siostrami "

1. Od kiedy tańczycie zumbę ? Zumbę tańczymy od 3-4 lat natomiast instruktorkami jesteśmy od ponad roku.
2.Co zainspirowało was, do rozpoczęcia waszej przygody z zumbą ?. To proste! Zumba łączy w sobie to, co kochamy
- rytmy i muzykę latynoamerykańską, fitness i kolory, które zmieniają naszą szarą rzeczywistość, przenosząc nas do
innego świata. Zumba to energia, wolność, wyzwolenie się od norm i zasad, możliwość poczucia się wyjątkowym i
szczęśliwym, Zumba daje mega dawkę endorfin, a przy okazji możliwość zredukowania stresu poprzez zabawę i w
końcu Zumba to świetny sposób na zrzucenie zbędnych kilogramów i poprawy kondycji .
3. Czy przed zumbą miałyście jakąś styczność z tańcem?Tańczyć lubimy od zawsze – za czasów dzieciństwa
uczęszczałyśmy przez krótki okres na tańce towarzyskie. Kolejną styczność z tańcem jaka była – to właśnie Zumba
która jest naszą pasją, dlatego też nie traktujemy jej typowo jako pracę, jest to dla nas zabawa.
4. Ile godzin poświęcacie na przygotowanie choreografii i na nauczenie się jej ?Hmm… Ciężko jest określić dokładny
czas, gdyż nigdy nie pracuje się nad jedną piosenką w tym samym czasie. Zanim coś wymyślimy idziemy do garażu,
w którym mamy duże lustro, włączamy muzykę i wymyślamy. Czasami idzie z górki, czasami trzeba poświęcić więcej
czasu, bywają również chwile, że brakuje pomysłów i odkładamy to na inny dzień.
5. Czy jesteście często zapraszane na charytatywne maratony ?Ogromną radością dla Nas są maratony. Najczęściej 3
godziny wspaniałej zabawy. Zmęczone ale w pełni szczęśliwe! Na maratony jesteśmy zapraszane często , same
również organizujemy wiele maratonów charytatywnych.
6. Jak zachęcicie teraźniejszą młodzież i nie tylko do tańczenia zumby ?Na pewno nie jest to łatwa sprawa
…Uważamy, że zajęcia taneczne powinny być czymś naturalnym w każdej szkole, chociażby w formie zajęć
pozalekcyjnych. Zachęcamy do aktywnego spędzania czasu wolnego,ponieważ ruch jest świetną formą odpoczynku,
ale również pozytywnie wpływa na zdrowie. 
Dziękuję bardzo za rozmowę i poświęcony czas.

Wywiad przeprowadziła Aleksandra Reszko - klasa VI  
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   Galeria aktualności

     Mamy wśród nas 
    talenty plastyczne

Koledzy z klasy czwartej przetrząsnęli
strychy domów swoich i dziadków i
przynieśli eksponaty ''starej daty''.
Znalazły się tu takie archaiczne sprzęty
jak maselnica, tara, moździerz, łyżwy,
nożyce do lnu, łyżwy- ale jakie! Czy
wiecie do czego służyły te przedmioty?
Są tu też stare pocztówki, monety,
banknoty i książki. Jeśli masz takie
ciekawostki u siebie i chcesz je
pokazać kolegom, przynieś do szkoły, a
powiększysz wystawkę.

Spotkaniem opłatkowym zakończyliśmy naukę
przed świąteczną przerwą. Na początku pan
Dyrektor Artur Oniszko złożył wszystkim
serdeczne życzenia świąteczne. 

Tego dnia zaplanowano wspólne kolędowanie
zarówno w klasach podczas wigilii klasowych jak i
podczas wspólnego spotkania całej społeczności
szkolnej na sali gimnastycznej. 

Każda klasa przygotowała występ - śpiewane
były tradycyjne kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne. Ponieważ wcześniej był konkurs na
świąteczna dekorację sal lekcyjnych odbyło się
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród i dyplomów.

W pracach  i
konkursach
plastycznych przodują
klasy młodsze. Jednak
i wśród starszych
można znaleźć
szkolnych artystów,
należy do nich z
pewnością Klaudia
Kęska z klasy IV.  Jej
prace cechują się
pomysłowością i
niezwykłą wręcz
starannością. Klaudia
przygotowała prace  na

konkursy: "Jan Paweł
II- nasz papież",
Odblaski ratują
życie", "Mikołaj"
"Anioł na choinkę",
szopka
bożonarodzeniowa,
"Opowieści
wigilijne",
"Ptasia stołówka" -
karmnik dla ptaków

27 listopada 2015 roku w naszej szkole wspólnie z Gminną Biblioteką w Sernikach obchodziliśmy
Święto Pluszowego Misia. Tego dnia uczniowie klas 0- III przyszli na lekcje w towarzystwie swego
pluszowego ulubieńca. Z okazji tego święta uczniowie klas IV-VI przedstawili prezentację multimedialną
przybliżającą historię powstania święta oraz postacie misiów, które wystąpiły w bajkach. Dzieci z
wielką uwagą i zainteresowaniem oglądały prezentację, podczas której miały również okazję
zaśpiewać najsłynniejsze piosenki o misiach. Następnie na sali gimnastycznej zaczęło się wielkie
świętowanie. Były tańce z udziałem misiów, dzieci uczestniczyły w zabawach, grach dydaktycznych,
konkursach tematycznie związanych z uroczystością. Na  zakończenie na wszystkich uczestników
czekały upominki. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w
przygotowania tej szkolnej uroczystości m.in. Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki w Sernikach Marii
Iwanek.

Konkurs "Opowieści Wigilijne"

Aniołek

"Stołówka Sówka" M. Karczmarz

M. Miąc

G. Sławecka
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                      Wizyta w Teatrze Muzycznym w Lublinie

W dniu 15.01.2016r nasi uczniowie wzięli udział w uroczystości wręczenia nagród w Konkursie "Ptasia stołówka - własnoręcznie
wykonany karmnik dla skrzydlatych przyjaciół" zorganizowanym przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie.  Uroczystość była
połączona z obchodami Nocy Biologów. W ramach obchodów czekało na  nas wiele atrakcji m.in. Spacer po zimowym
Ogrodzie. Uczestnicy spaceru zapoznawali się z zimową szatą Ogrodu ze szczególnym uwzględnieniem roślin zimozielonych. W
drugiej części odwiedziliśmy szklarnie, w których zapoznaliśmy się z sukulentami i roślinami obszarów tropikalnych. Kolejnym
punktem programu była prelekcja pt. "Ptasia stołówka - czyli czym się żywią zimujące w Polsce ptaki". Prezentacja dotycząca
gatunków ptaków zimujących na terenie Polski. Uczestnicy dowiedzieli się także, w jaki sposób możemy pomagać naszym
skrzydlatym przyjaciołom w czasie zimy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
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Wielu z nas miało
okazję uczestniczyć w
wycieczce do stolicy
województwa, której
głównym celem była
wizyta w teatrze na
spektaklu pt.
"Calineczka".
Spektakl oparty na
motywach znanej
baśni  miał liczną
obsadę aktorską i
oczywiście
akompaniament  wielu
muzyków  .Największe

wrażenie zrobili na nas
nasi rówieśnicy -
odtwórcy ról
Calineczki i księcia
elfów. Opanowali
bardzo długie role,
choreografię i często
mieli partie śpiewane
w swoich występach.
Podziwiamy,
zazdrościmy talentów
i mamy nadzieję
jeszcze kiedyś
odwiedzić teatr i
obejrzeć inną sztukę.

Czy pamiętasz o zdrowych posiłkach? Jeśli nie to przeczytaj ten
wierszyk:

"Śniadanie"

 Wstawaj, Kasiu,  mama woła bo do szkoły pójdziesz goła 
A co gorsza-bez śniadania. Wstawaj, proszę, bez gadania!
W brzuchu coś jej mocno jęczy, uporczywa senność dręczy.
biedna, na nogach się słania, tak się kończy brak śniadania.
Spójrz na Jasia, Krysię, Rysia, Ci śniadanie zjedli dzisiaj, 
Ręce w górze wciąż trzymają, Do tablicy aż się pchają!
Nie przerazi ich klasówka, bo paliwo ma ich główka,
Będą mieli dobre stopnie, Kasiu trzeba jeść roztropnie!
 

                                 
                      NOC BIOLOGÓW zorganizowana przez   UMCS 

Labirynt
  

kl. O

W Teatrze Muzycznym

 Wkrótce   
upragnione    
ferie :).
Odpoczynek, zabawa
na śniegu i lodzie, ale
bawcie się "z głową".
Przypominamy o
bezpiecznym
korzystaniu z uroków
zimy.

Ola
M. Miąc

M. Karczmarz


