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"Z lasów, pól 
i ogrodów"

.

  21 września uczniowie klas IV-VI wzięli
udział w imprezie popularno-naukowej
dla dzieci i młodzieży w  PPNT.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć "od
kuchni" pracę w nowoczesnych
laboratoriach. Uczestniczyli w
warsztatach "Programowanie-czwarty
język", na których  poćwiczyli tworzenie
prostych algorytmów oraz zapoznali się
z narzędziami do nauki programowania.
Zobaczyli również roboty w akcji oraz
sami mogli wypróbować ich możliwości
na warsztatach "Niesamowity świat
robotów". Przy okazji mieli możliwość
poobserwować pracę dziennikarzy
z radia oraz Telewizji Lublin także
powiedzieć kilka słów do mikrofonu.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że był to
bardzo udany i interesujący dzień.

Festiwal Nauki w Puławskim 
Parku Naukowo-Technologicznym

.

                       Święto Jesieni
Jak zazwyczaj rodzice uczniów naszej
szkoły wybrali się
na „Święto Jesieni” „ Z lasów, pól i
ogrodów”
do Kazimierza Dolnego.
Na wystawie rodzice zaprezentowali
potrawy i przetwory własnej roboty.
Zdobyliśmy dwa pierwsze miejsca: Za
"Najpiękniejsze stoisko" oraz pyszną
zupę dyniową w konkursie "Smaki
jesieni". Gratulujemy!.                  
 Patrycja Oroń

W nowoczesnym laboratorium

www.facebook.com/KazimierzDolnyUM
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Leśne
spotkania
Przyszła już
jesień.
Zwierzęta
zaczynają
intensywne
przygotowania
do zimy.
Postanowiłam
zapytać
wiewiórkę, czy
gromadzi już
zapasy. Przy
wejściu do lasu
spotkałam
dzięcioła.
-Cześć
dzięciole!
-Cześć!
-Może
widziałeś
wiewiórkę?
-Niestety nie,
pewnie szykuje
zapasy na
zimę.

-Ok., dzięki za
informacje.
Po drodze
napotkałam
sójkę, poradziła
mi, aby
zapytać sowy,
która wie
wszystko.
-Dzień dobry
sowo!
-Dzień dobry!
-Czy nie wiesz
gdzie mogę
spotkać
wiewiórkę?
-Wiewiórka jest
bardzo zajęta,
ponieważ
zbiera zapasy
na zimę. Musi
zgromadzić
dużo
orzechów,
żołędzi i innych
smakołyków.

Problem w tym,
że znów
zapomni gdzie
ma dziuplę i
przyjdzie
pożyczyć coś
na obiad.
-Dziękuje ci
bardzo!
I tak sobie
wędrowałam po
lesie i
obserwowałam
zachodzące w
przyrodzie
zmiany. Nie
spotkałam
wesołej i jak się
okazało
pracowitej
wiewiórki. Będę
musiała
ponownie
wybrać się na
jesienny
spacer.

Zwyciężyły "Leśne spotkania"

Poniżej praca Zuzi, która wygrała  w konkursie
kreatywnego pisania zorganizowanym w ramach

projektu „Multimedialna Książka Życia: tradycyjny 
i elektroniczny program promocji czytelnictwa w
Muzeum Nadwiślańskim" - Domu Kuncewiczów.

.

  Niezwykła lekcja historii

28 października część uczniów klas 4-6 wybrała się
na rajd pieszy do pomnika rodziny Biniendów. Była
to rodzina, która w trakcie drugiej wojny światowej
została oskarżona o pomoc partyzantom i 
zamordowana przez Gestapo. Wraz z rodzicami
(Ludwik i Antonina) zginęło siedmioro dzieci: Helena
(21 lat), Genowefa (17 lat), Tadeusz (19 lat),
Stanisław (14 lat), Ludwika (10 lat), Irena i Antoni (18
miesięcy).
Po przybyciu posprzątaliśmy liście, zapaliliśmy
znicze i położyliśmy własnoręcznie wykonaną
wiązankę. 
                                    
                               Paulina Skoczek klasa 6

.

.

Wręczenie nagrody

.

.
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Odważna klasa III

  W Dniu Chłopaka dziewczynki ze wszystkich klas
przygotowały dla kolegów niespodzianki. Klasa III z
tej okazji wybrała się do Parku Linowego w
Kazimierzu Dolnym. Po odbyciu odpowiedniego
przeszkolenia uczniowie mogli spróbować swoich
sił na trasie z przeszkodami. Niektórzy musieli
zmierzyć się z własnym lękiem, jednak mimo
trudności wszystkim udało się pokonać
wyznaczoną trasę. Ten dzień zapewnił wszystkim
dużo zabawy, radości  oraz niezapomnianych
wrażeń.

.

OGŁOSZENIE SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO

Co?   zbieramy koce, karmy i zabawki
Dla kogo?    zwierząt w schronisku 
Do kiedy?   do czasu gdy uzbieramy odpowiednią
ilość rzeczy 
Gdzie?  składamy do kartonowego pudełka na
korytarzu. 

.

    Wycieczkowy piątek
W dniu 04.11.2016 r. uczniowie z klas 4-6 wybrali
się do Warszawy. Pierwszym punktem programu
była wizyta w Centrum Nauki Kopernik. Dla mnie
najciekawszym było tworzenie topografii terenu z
piasku, potężne bańki mydlane, radio w zębach
oraz straszny dom. Ponad to udało nam się uciec z
tonącego Titanica, polatać na  magicznym dywanie,
wziąć udział w ciekawych pokazach oraz wykonać
wiele interesujących zadań i doświadczeń.Drugi
przystanek miał miejsce przy Stadionie PGE
Narodowy. Weszliśmy na trybuny, wielkość
stadionu zrobiła na nas duże wrażenie. Przed
wejściem spotkaliśmy wielką maskotkę Danone,
który poczęstował nas pysznymi serkami.
W tym czasie uczniowie klas młodszych odwiedzili
fabrykę bombek w Nowej Dębie. Przyjrzeli się
procesowi produkcji bombek oraz wzięli udział w
warsztatach, w czasie których wykonali
własnoręcznie ozdoby.
Dla nas był to wyjątkowy dzień.
                             Natalia Dudek klasa VI

.

http://media.npr.org

.
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Skład Samorządu Uczniowskiego w
roku                  szkolnym 2016/2017

opiekun: Pani Katarzyna Lasota
przewodniczący: Patrycja Oroń 
wiceprzewodniczący: Dawid Kubiś
członkowie
Klasa 6: 
Piotr Pyska, Krystian Woś, Jakub
Popiołek 
Klasa 5: 
Mateusz Mokjewski, Natalia Jzdebska
Klasa 4: 
Dawid Margaryan, Wojciech Zachaj 

Własnoręcznie wykonana
Redakcja numeru:
Dawid Margaryan, Zuzanna Niezgoda - klasa IV
Natalia Dudek, Patrycja Oroń, Paulina Skoczek 
- klasa VI

"Nauczyciel idealny" w marzeniach
"idealnych uczniów" (prawie:).

jest ładna
nie robi kartkówek
rozdaje cukierki
pisze nam tematy w zeszycie
jest miła, uczciwa , spokojna
sympatyczna, jeździ często na wycieczki
pamięta jak to jest być dzieckiem
rozumie nas i nie zadaje za dużo prac
domowych

Marzenia uczniów zebrał Dawid Margaryan z klasy
IV.

Dawid Margaryan

Natalia Izdebska

.
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