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Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w
Sernikach
21-107, Serniki

Numer 12 04/16

Konkurs recytatorski

Konkurs gminny
"Jestem
bezpieczny"
zorganizowany w
naszej szkole
wyłonił
zwycięzców:
I miejsce SP w
Sernikach,
II miejsce SP w
Brzostówce,
III miejsce   SP w
Woli Sernickiej i
Nowej Wsi.
Reprezentantami
naszej szkoły byli:
Weronika Wysok,
Bartosz Lipski,
Roksana Bogusz.
Gratulujemy!!!

   
 W Festiwalu pięknego czytania i 
       recytowania poezji Jana 
             Kochanowskiego 
w Nowej Woli brali udział przedstawiciele
poszczególnych klas naszej szkoły. Byli
to: Julia Jakubczak,Jagoda Maruszak,
Kacper Szczęch, Michał Gdula, Szymon
Wojtyła, Andżelika Adamczuk.Wszyscy
pięknie się zaprezentowali w trudnym
repertuarze i otrzymali podziękowania i
nagrody książkowe. Następny festiwal za
rok. 

  Gość uczył pracy
na kole
garncarskim.  
Efektem tych zajęć
są  miseczki,
aniołki, serduszka i
dzbanki   

     Warsztaty  
   garncarskie   
 
poprowadził pan
Krystian Nowak
z Podedwórza . 

Warsztaty

Konkurs gminny "Jestem bezpieczny" - wręczenie nagród
drużynie zwycięskiej przez dyrektora szkoły p. Artura Oniszko

                         Ostatnio w szkole sporo się działo: 
                                                             spotkanie z podróżnikiem, 
                                                                         warsztaty garncarskie, 
                                                                                     zawody sportowe,
                                                                                                     konkursy, konkursy,
konkursy....

M.Miac

http://www.spserniki.pl/index.php?view=article&catid=1:nowiny&id=444:warsztaty-garncarskie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.spserniki.pl/component/mailto/?tmpl=component&link=73148b5cae0d92cea0c1e01445ad57faebba1ca1
http://www.spserniki.pl/index.php?view=article&catid=1:nowiny&id=444:warsztaty-garncarskie&format=pdf
http://www.spserniki.pl/index.php?view=article&catid=1:nowiny&id=444:warsztaty-garncarskie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.spserniki.pl/component/mailto/?tmpl=component&link=73148b5cae0d92cea0c1e01445ad57faebba1ca1
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„Muzyczna podróż po Bliskim Wschodzie”. 

     7 marca w naszej szkole odbyło się spotkanie z
panem Michałem Kaczorem z Lubartowa
pt. „Muzyczna podróż po Bliskim Wschodzie”.

     Podróżnik przedstawił trasę swoich wypraw
inspirowanych poszukiwaniem instrumentów
opisanych w Biblii. Odwiedził zatem Izrael, Jordanię,
Syrię, Turcję i Egipt.
     Uczniowie mieli możliwość obejrzenia instrumentów
zaprezentowanych przez p. Michała, usłyszenia ich
brzmienia i obejrzenia zdjęć z manufaktur, gdzie one
powstają. 
     Na spotkaniu zostały zaprezentowane bębny,
flety, lutnie, harfa i szofar -róg w kilku odmianach
rodzajowych.
 Ponadto podróżnik dał próbki brzmienia języków
wschodnich takich jak aramejski czy arabski,
a nawet nauczył uczniów przedstawiać się „Ana ismi +
imię” (mam na imię….)

     

Muzyczna podróż...

Muzyczna podróż...

Muzyczna podróz...

Muzyczna podróż...

Tego dnia odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu
organizowanego przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Sernikach na
Czytelnika Roku.  Pani Dyrektor
Biblioteki Maria Iwanek wręczyła Laureatom konkursu
nagrody.
Wśród nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły

Konkurs "Czytelnik Roku"

M. Miąc

M. Miąc

M. Miąc

M. Miąc

M. Miąc
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Pokaz mody Pokaz mody

Pokaz mody

EKOLOGICZNY POKAZ MODY
W dniu 22 kwietnia 2016 r. w ramach obchodów Dnia
Ziemi uczniowie mogli
podziwiać ekologiczny pokaz mody pt. "Odzież
podwójnie użyteczna".
Kolekcja została stworzona z materiałów odpadowych.
Stroje były mało
kosztowne, praktyczne i bardzo oryginalne. Pokaz ten
zaprezentowali
uczniowie klasy I. W przygotowaniu strojów pomogli
rodzice.
Mamy nadzieję, że wśród tych niecodziennych, ale
jakże atrakcyjnych
propozycji, każdy znalazł coś odpowiedniego dla
siebie.

Pokaz mody

Pokaz mody

Pokaz mody

M. Miąc M. Miąc

M. Miąc

M. Miąc

M.. Miąc

M. Miąc
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Uczniowie polecają 

Natalia recenzuje najlepszy album muzyczny. 

Polecam płytę: 
‘Sounds Good Feels Good’ 
zespołu 5 Seconds Of Summer,
 jeśli ktoś lubi pop/punkową muzykę. 
Płyta została wydana 23 października 2015 roku, przez
wytwórnie Capitol Records.
 Na płycie znajduje się 19 piosenek. 
Album ten jest kontynuacją ich pierwszej płyty,
 która sprzedała się w oszałamiającej liczbie ponad 3
milionów na całym świecie czyniąc ich największym
debiutem roku w Stanach Zjednoczonych!
 Album promuje singiel „She’s Kinda Hot”
 - elektryczny kawałek z buntowniczym tekstem.

Dzień Dziecka

Obeznana Julia poleca aplikację SnapChat.

 Aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z
oprogramowaniem typu Android oraz iOS pozwalająca
wysyłać krótkie filmy trwające maksymalnie 10
sekund, a także zdjęcia wraz z podpisami i wysyłać je
znajomym (oczywiście jeżeli sami posiadają
SnapChata). My Story czyli moja historia tam pojawiają
się nasze snapy jeżeli im na to pozwolimy niestety nasi
znajomi mogą widzieć to My Story tylko 24 godziny.
 Po włączeniu lokalizacji są dostępne filtry (z godziną,
data oraz przejechaną drogą) Najpopularniejsza z
animacji jest tak zwany piesek. Polega on na tym że
na naszej twarzy pojawiają się uszka, nosek i po o
otworzeniu ust języczek. Od ostatniej aktualizacji Na
SnapChacie można wybrać swoją własną nazwę
użytkownika tak jak swoich przyjaciół. Na Snapie
zdobywasz trofea za np. Zrobieniu 10
wiedoSnapów.  Ikonka SnapChata to biały duszek na
żółtym tle. Obecnie ze SnapChata korzysta ponad 30
milionów użytkowników.

Zaczytana Andżelika poleca
 Powieść "#ME" Joanny Fabickiej. 
Gorzka, lecz niepozbawiona ciepłego humoru powieść
o dojrzewaniu, współuzależnieniu, miłości i
samotności. „#ME” przypomina mi klasyczne
młodzieżowe powieści sprzed lat, przywołuje na myśl
twórczość Joanny Fabickiej, gdzie porusza się
problemy zwykłego życia, przemawiającą swoją
prawdziwością i natężeniem realnych emocji. Nie ma
tęczy, nie ma wróżek, nie ma magicznych eliksirów,
ale są pytania o sens istnienia i powody, by brnąć dalej
przez życie, bez względu na to, co przyniesie. Książka
jest idealna na deszczowe i nudne dni.

Zgrany Michał recenzuje i poleca...
grę ,,World of Thanks''. 

To gra wojenna dozwolona od 7 lat,w której możemy
wcielić się w czołgistę jednego  z legendarnych
czołgów, a jest ich nie mało. Mamy też możliwość
wyboru kraju z którego kupujemy czołgi. Jest to gra
ofensywna, w której skupiamy się na wyeliminowaniu
wszystkich czołgów nieprzyjaciela lub przejęciu jego
bazy. W jednym starciu może wziąć udział 15 czołgów
po obu stronach. Można także utworzyć pluton i grać z
kolegami. 

 Na prawdę można się przy niej dobrze bawić!!!!

MM
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rebus

Zbliża się lato, a z nim wakacje i gorące dni dlatego proponujemy
przepis na Malinową lemoniadę : 
Składniki (2 porcje):
125 – 150 g malin + kilka do dekoracji
3 limonki (można zostawić plaster do dekoracji)
szklanka napoju typu sprite
szklanka wody mineralnej
kilka kostek lodu
1 łyżka lodu
1 łyżeczka  miodu 
Wykonanie:
Maliny zblenduj. Z limonek wyciśnij sok i dodaj do malin, dolej sprite, wodę
mineralną i miód. Wszystko razem zmiksuj do połączenia się składników.
Jeśli lemoniada jest dla Ciebie zbyt kwaśna – dodaj więcej miodu i jeszcze
raz zmiksuj. Do szklanek wrzuć po kilka kostek lodu, dodaj lemoniadę,
wrzuć kilka malin i po plasterku limonki.

SMACZNEGO! :* 

Stopka redakcyjna :
Redaktorka naczelna :
Małgorzata Karczmarz
Redaktorki :
Aleksandra Reszko 
Fotosy :
Magdalena Miąc 

Czas na zagadki 
Zawodnicy grając w piłkę,
Rękami ją odbijają
I wysoko ponad siatką
Drugiej drużynie podają.
              
               ...............

               

Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.
              
              ..................

Jak się nazywa ten czas,
Kiedy rolnik zbiera plony?
Powie ci, że jest to latem,
Kombajn wjeżdża na zagony.
         
               ................

                               KĄCIK ROZRYWKI

 
   
    Za chwilę wakacji czas i musimy
pamiętać o bezpiecznym
spędzaniu tego wytęsknionego
czasu laby i lenistwa :)))

   Życzymy udanych wakacji

dla spryciarzy

           Czy wiesz że...
2016 jest rokiem H. Sienkiewicza- 
polskiego pisarza i noblisty.
Nasza szkoła w 1999 roku liczyła
102 uczniów.
Kwakanie kaczki nie powoduje
echa i nikt nie wie dlaczego.
Oko strusia jest większe niż jego
mózg.

OR

OR


