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Przebrzmiały już tańce i konkursy andrzejkowe,
pojawiły się klasowe Mikołajki, dźwięk kolęd
dobiega z lekcji muzyki i religii, trwają próby
przed Jasełkami - to oznaki zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia i końca roku.
W tym szczególnym czasie pamiętamy o innych. 

Zebraliśmy dary w ramach corocznej akcji 
"Pomóż dzieciom przetrwać zimę". 
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          ŚNIADANIE DAJE MOC !
Przekonaliśmy się o tym podczas kolejnej
lekcji zdrowego odżywiania. Klasy 0-III
wspólnie zasiadły do smacznego i zdrowego
posiłku. Rodzice przygotowali artystyczne
przekąski w postaci drzewka szczęścia, czy
jeża w witaminowym zagajniku. Twarożki,
pasty, owoce i warzywa dodały nam energii
do nauki i zabawy. Nie było słodyczy!

                    PIĘKNIE CZYTAJĄ
Konkurs pięknego czytania zorganizowany przez
bibliotekę szkolną miał na celu przede wszystkim
promować czytelnictwo, które niestety przegrywa z
telewizją i komputerem. Z każdej klasy wyłonionych
zostało 2-3 reprezentantów, i w finale wzięło udział 15
uczniów, którzy czytali wybrany przez siebie fragment
książki wypożyczonej z biblioteki. Jury brało pod
uwagę: technikę czytania, dykcję, intonację głosową
oraz interpretację dialogów. W 2 kategoriach
wiekowych wybrano Mistrzów pięknego czytania:
Marcelinę z kl.III oraz Aleksandrę z kl.IV. Wyróżnienia
otrzymali też: Szymon z kl.I, Dominika z kl.II, Zuzia z
kl.IV i Szymon z kl.V.

klasa 0

kl.II kl.I i III

Marcelina Szymon Ola

                   PIĘKNIE RECYTUJĄ
Grupa szkolnych zdolnych recytatorów
reprezentowała nas w Gminnym Konkursie
Recytatorskim poezji Anny Kamieńskiej, jaki się
odbył w Mełgwi 3.11.2015. Uczniowie klasy II, III i IV
wygłaszali wiersze tej poetki, a także jeden utwór
K.I.Gałczyńskiego lub J.Brzechwy. Wyróżnienie
otrzymała Ola z kl.IV. Natomiast piękne wykonanie
wierszy: A.Kamieńskiej "Chleb" i J.Brzechwy
"Wiosenne porządki" przez Marcelinę z kl.III okazało
się mistrzowskim, gdyż zajęła ona I miejsce w
kategorii klas I-III, kwalifikując się tym samym do
etapu powiatowego w Świdniku.Tam zajęła 3
miejsce.
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ŚWIATOWY
TYDZIEŃ

ZWIERZĄT

był obchodzony
w październiku,

ale 
o zwierzętach

pamiętamy
przez cały rok 

21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. Pomysł zorganizowania takiego święta narodził się w 1973
roku w Stanach Zjednoczonych i był odpowiedzią na konflikt
zbrojny Izraela z koalicją Egiptu z Syrią zwany wojną Jom Kippur.
Światowy Dzień Życzliwości miał służyć promowaniu idei pokoju na
świecie poprzez okazywanie drugim ludziom życzliwości. Obecnie Dzień
Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach i ma nieco inny wymiar,
mniej polityczny a bardziej społeczny. Jak go uczcić? Wystarczy uczynić
drobny gest życzliwości w stronę drugiego człowieka poprzez ciepły
uśmiech, miłe słowo, serdeczne pozdrowienie.  

W naszej szkole ŚWIĘTO ŻYCZLIWOŚCI
obchodziliśmy w dniach 18-23 listopada. Samorząd
uczniowski rozpropagował je wśród społeczności
szkolnej. Uczniowie wykonali plakaty i rysunki
promujące życzliwość i uśmiech. Ponadto umieścili na
planszach cytaty i sentencje wskazujące mądre
ścieżki życiowe, i rozmieścili je w różnych punktach
budynku szkoły. Trzy dni wcześniej ruszyła „Życzliwa
Poczta”. Do specjalnej skrzynki składaliśmy kartki z
miłymi pozdrowieniami dla koleżanek, kolegów,
dyrekcji, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.
W dniu podsumowania akcji - 23 listopada
obowiązującymi kolorami w szkole były zielony i żółty.
W drodze głosowania wybraliśmy Miss i Mistera
grzeczności. Marzeniem naszym jest, by ten dzień
dobroci i uprzejmości trwał cały rok. 

tuż przed spektaklem

drzewko życzeń i pozdrowień

.

ciasteczka życzliwości

Byliśmy w Narnii...
…a to za sprawą spektaklu teatralnego, jaki
obejrzeliśmy 20 listopada w Lublinie. Przedstawienie
przygotowane przez młodych aktorów Beskidzkiej
Agencji Artystycznej bardzo nam się podobało.
Ciekawa scenografia, świetna gra aktorska sprawiły,
że na kilkadziesiąt minut przenieśliśmy się wraz Łucją,
Zuzanną, Piotrem i Edmundem do  baśniowej krainy
Narnii. Każde takie wyjście do teatru jest dla nas nie
tylko źródłem niezapomnianych wrażeń artystycznych,
ale i lekcją kultury. 

Odwiedziliśmy bezdomne
zwierzęta w schronisku w Lublinie i
w Krzesimowie. Zawieźliśmy dary:
karmę, koce, naczynia...
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puchar zwycięzcy

.

wędrówka butów.

ANDRZEJKOWY WIECZÓR 
...spędziliśmy tradycyjnie, czyli była zabawa
taneczna, wróżby różnego rodzaju, konkursy
głównie sprawnościowe, przygotowane przez
samorząd uczniowski. Rodzice pomogli nam
w zorganizowaniu słodkiego poczęstunku 

i zamówieniu pysznej pizzy. Najwięcej emocji
i śmiechu było przy tradycyjnej wędrówce

naszych butów przez cały korytarz szkolny
aż do sali gimnastycznej.

Karol, Patryk, WojtekZuzia Patryk

       Gdyby tak Mikołaj umiał grać w tenisa...
...pewnie zagrałby z nami w szkolnych zawodach. 

Od kilku lat właśnie w grudniu rozgrywamy Szkolny Turniej w
Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły. Dziewczęta i

chłopcy rozgrywają mecze w swoich kategoriach, a na
koniec jest "starcie" najlepszej zawodniczki i najlepszego

zawodnika. W tym roku byli to: Zuzia z kl.V i Patryk z kl.VI.
Miejsca  II i III dla: Andżeliki i Weroniki oraz Karola i Wojtka. 
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