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Królowie Balu

. wspólna zabawa w kole

Henryk Sienkiewicz

NASZ KARNAWAŁ JUŻ SIĘ SKOŃCZYŁ...
Ostatnią sobotę karnawału spędziliśmy w naszej szkole
na zabawie choinkowej. Ten wesoły czas wypełniony był
licznymi konkursami i zabawami, takimi jak m.in. taniec z

balonem, na gazecie, z miotłą, zabawa w krzesełka.
Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy strój

karnawałowy, wygrała Zuzia przebrana za Szeherezadę
oraz Szymek w stroju Superbohatera. W klasach czekał
na nas poczęstunek przygotowany przez rodziców. Nad
częścią muzyczno - taneczną czuwał DJ Marcin, który

inicjował wiele tanecznych konkursów. Na koniec
wybraliśmy królową i króla balu, zostali nimi: Zuzia z

klasy III oraz Jasiek z kl.I.  (M.K)

2016 - ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA

...rokiem naszego patrona, a my - uczniowie szkoły
jego imienia przygotowujemy szczególne obchody:

m.in. ciekawe projekty literackie i plastyczne,
konkursy, wspólne czytanie książek... 
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A jeszcze przed
feriami...

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
Uczniowie naszej szkoły zaprosili swoje
Babcie oraz Dziadków na uroczystość z

okazji ich święta, aby w szczególny
sposób okazać swoim bliskim szacunek
oraz podziękować za miłość, cierpliwość

i zrozumienie. Zebranych gości
serdecznie przywitała pani dyrektor

szkoły. Następnie uczniowie klas IV - VI
przedstawili Jasełka. Dzieci z oddziału

przedszkolnego i ich koledzy z klas I - III
pokazali program artystyczny. Także

najmłodsi zaprezentowali swoje
zdolności aktorskie w przedstawieniu pt.:
" Jak to z babcią i dziadkiem było". Nie
zabrakło pięknych wierszy, piosenek
oraz życzeń. Miały miejsce również

konkursy i zabawy z udziałem gości i ich
wnuków. Całość odbywała się przy

słodkim poczęstunku przygotowanym
przez rodziców. Dzieci obdarowały
swoich ukochanych gości pięknymi

pierniczkami i upominkami.
Zwieńczeniem spotkania były wspólne

śpiewy i tańce. (A.G)

Akcja Gwiazdkowej Niespodzianki stała się już
tradycją w naszej szkole. Po raz kolejny paczki
zrobione przez wolontariuszy z krajów zza
zachodniej granicy trafiły do nas. W tym roku my
postanowiliśmy zrobić paczki świąteczne dla
dzieci na Ukrainie. Do akcji włączyli się aktywnie
rodzice i pracownicy szkoły. Wiele radości
sprawiło nam wspólne robienie paczek. To była
wspaniała lekcja wrażliwości na potrzeby innych i
chęci niesienia pomocy. (I.D)

Jak zawsze, w ostatnim dniu nauki przed
Świętami Narodzenia Pańskiego na wspólnej
szkolnej Wigilii spotkaliśmy się wszyscy:
uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy
szkoły, by złożyć sobie życzenia. 

Na początku spotkania obejrzeliśmy „Jasełka” -
przedstawienie uczniowskie. Potem wraz z
naszymi gośćmi: Panią w-ce Wójt i Księdzem
Proboszczem wysłuchaliśmy fragmentu Pisma
Świętego oraz łamaliśmy się opłatkiem. Po
wspólnej modlitwie i życzeniach przeszliśmy do
drugiej sali, gdzie czekała na nas Wigilia złożona z
tradycyjnych potraw przygotowanych przez
mamy uczniów. Rodzinną atmosferę dopełniały
wspólnie śpiewane kolędy.   (I.D)

pakujemy paczki . .

Jasełka

występ przedszkolaków i zerówki

konkurs dla Babć

konkurs dla Dziadków

występ klas II i III
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Salon Poezji Dziecięcej
 ...rozpoczął w naszej szkole działalność pod hasłem "Jak już
powiem, to już powiem...". Ideą Salonu jest wspólne czytanie wierszy
poetów znanych i mniej znanych. Spotykamy się wszyscy i słuchamy
pięknej interpretacji poezji w wykonaniu uczniów, jak i zaproszonych
gości. Najpierw spotkaliśmy się w klasie drugiej. Wiersze Juliana
Tuwima czytali uczniowie, wychowawczyni oraz goście: mamy i
babcie uczniów tej klasy. Słowom towarzyszyła muzyka, elementy
dramy, wystawa pięknych obrusów ręcznie haftowanych przez
Babcię Krzysia oraz pyszne faworki wykonane również przez nią.
Kolejne spotkanie, tym razem w klasie III przybliżyło nam twórczość
Małgorzaty Strzałkowskiej; czytali uczniowie, mamy i pani dyrektor.
Następny salon przygotuje klasa IV.  (A.C)

w kl.III w kl.II

klasa I

kl.III

klasa II

WARSZTATY KULINARNE
Dzieci z młodszych klas wzięły udział w warsztatach

kulinarnych. Uczniowie z radością i wielkim
zaangażowaniem pracowali w przygotowaniu
owocowych szaszłyków. Były one kolorowe i

estetycznie wykonane. Na zakończenie wszyscy z
ogromnym apetytem degustowali przygotowane
szaszłyki, które były smaczniejsze niż zwykle, bo

przygotowane własnoręcznie.(M.W)

   COŚ  DLA CIAŁA I  DLA  DUCHA...

. .

.

.

.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Wydanie specjalne 02/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPodzamcz@k

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

już czekamy na wiosnę...

kl.VI - j.polski

lekcja przyrody dla kl.IV,V,VI

.

Jemy polskie jabłka
Nasza Szkoła - jako jednostka publiczna -
decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego z
dnia 4 maja 2015 została wyznaczona jako
uprawniona do otrzymywania od organizacji

producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców
i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.

Do naszych uczniów i ich rodzin trafiają owoce
i warzywa od polskich producentów żywności,

wycofane z obrotu rynkowego z powodu
rosyjskiego embarga na handel z Polską.
Zgłaszają się do nas sadownicy z terenu

Województwa Lubelskiego, oferując swoje
wysokiej jakości owoce.(W.Z)

SUKCES "po angielsku"
Uczeń naszej szkoły Szymon z klasy V
zakwalifikował się do etapu powiatowego

Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
organizowanego przez Gimnazjum nr 5 im.

Sybiraków w Zamościu. Gratulujemy i
trzymamy kciuki za powodzenie w kolejnym

etapie!  (A.W)

Ten bukiet wraz z
najserdeczniejszymi życzeniami z

okazji ŚWIĘTA KOBIET
dedykujemy wszystkim Paniom i

Koleżankom

Lekcja z Antarktyki
Była to nietypowa lekcja przyrody prowadzona online z Antarktyki pt.
"Stacja im. Henryka Arctowskiego - kawałek Polski w Antarktyce", w
której uczestniczyliśmy jako jedna ze 170 szkół w całej Polsce!
Transmisję realizowali pracownicy Polskiej Stacji Antarktycznej im.
H.Arctowskiego, prowadzonej przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.
Ta polska Stacja Antarktyczna – to jedyna czynna przez cały rok stacja
badawcza w Antarktyce, położona na Wyspie Króla Jerzego w
archipelagu Szetlandów Południowych. Na Stacji są prowadzone
badania z zakresu oceanografii, geologii, geomorfologii, glacjologii,
meteorologii, sejsmologii, a przede wszystkim biologii i ekologii oraz
wykonywane obserwacje monitoringowe: ekologiczne, glacjologiczne i
meteorologiczne. (I.D)

E - podręczniki 
-dla najmłodszych (kl.1-3) to niezwykły świat ludzi i Zgrzyciaków, które
pomagają dzieciom w zgłębianiu tajemnic i rozwiązywaniu zagadek i
zadań. Znakomita zabawa dla dzieci i rodziców. Uczniowie kl. 4-6
korzystają z e-podręczników do języka polskiego, historii, przyrody,
matematyki, zajęć komputerowych. A w nich jest mnóstwo zadań
interaktywnych, krzyżówek, filmów. Są wirtualne podróże i
eksperymenty. Uczniowie chętnie korzystają z nich w szkole na lekcji,
ale także w domu. Korzystanie z e-podręczników to nauka przez
zabawę.  (I.D)

   NAUKA NIE MUSI BYĆ NUDNA... 
       NAM W LEKCJACH POMAGA INTERNET
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