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Szkoła Podstawowa
im.Henryka Sienkiewicza w
Podzamczu
Mełgiew
21-007, Podzamcze
Numer 6 12/16

nasi najmilsi...

kl.II i III

nasze mamy w "Kopciuszku"

Na podsumowanie projektu Pani Dyrektor wręczyła
dyplomy wyróżnionym osobom:
Tytuł najsympatyczniejszej uczennicy - Marcelina z kl.IV
Tytuł najsympatyczniejszego ucznia - Szymon z kl.II
Tytuł najbardziej uśmiechniętego nauczyciela - pani Magda
nasza Świetliczanka. 
Zostały rozstrzygnięte konkursy na: najlepszy plakat o
prawach dziecka - wygrały go klasy II i V oraz
na najgrzeczniejszą klasę - okazała się nią klasa IV.
Wspólne spotkanie przyniosło nam wiele radości. Mamy
nadzieję, że uśmiech na twarzy i życzliwość zostaną z nami
na długo.

(SU Andżelika G. Marcelina T.)

 28 listopada spotkaliśmy się na
podsumowaniu 

TYGODNIA PRAW DZIECKA oraz
TYGODNIA ŻYCZLIWOŚCI. Samorząd

Uczniowski przypomniał
społeczności szkolnej prawa, jakie są
zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

Rodzice przygotowali dla nas
przedstawienie w formie dwóch

scenek zawierających treści praw
dziecka. Uczniowie byli pod

wrażeniem  aktorskich talentów ich
mam. Dzieci z klasy II i III

zaprezentowały wiersz "O prawach
dziecka". Wszyscy razem

zaśpiewaliśmy piosenkę na ten temat.
Przypomnieliśmy też tradycję Dnia

Życzliwości, a chętni uczniowie
przedstawili scenki dotyczące

poprawnego zachowania w rożnych
sytuacjach życiowych. 
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KONWENCJA O PRAWACH
DZIECKA

Obchody Ogólnopolskiego Dnia
Praw Dziecka - 20 listopada klasy
IV - VI zorganizowały w metodą

projektu. Spotkały się na
wspólnych zajęciach, w trakcie
których rozmawiały o prawach

dziecka, rozpoznając je na
konkretnych życiowych

przykładach. Uczniowie podzieleni
na zespoły zapoznali się z treścią
dokumentu oraz wykonali plakaty

do wybranych praw. Zajęcia te były
wstępem do szkolnych obchodów
Dnia Praw Dziecka oraz Tygodnia
Życzliwości, finał którego nastąpił

28 listopada. 
 

ŚWIĘTO NAUCZYCIELI I UCZNIÓW
"Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki

można dać dziecku jest wykształcenie"  takie motto
przyświecało świętowaniu Dnia Komisji Edukacji

Narodowej. Złożyliśmy najserdeczniejsze życzenia i
podziękowania naszym nauczycielom oraz

pracownikom szkoły. Pragnąc, aby ten szczególny
dzień nasza społeczność szkolna spędziła w miłej i
radosnej atmosferze i choć przez chwilę zapomniała
o swoich obowiązkach, zorganizowaliśmy wspólne

konkursy. Na zakończenie dyrektor szkoły
wręczyła Nagrody Dyrektora Szkoły wyróżnionym

nauczycielom.

11 listopada świętowaliśmy Dzień Niepodległości
przygotowując montaż słowno – muzyczny

upamiętniający tę ważną datę w polskim
kalendarzu. Uczniowie klas III-VI przedstawili w nim
najważniejsze fakty i postaci historyczne związane
z długą drogą naszej Ojczyzny do niepodległości.

Narracja przeplatana była wzruszającymi
recytacjami i pięknym śpiewem pieśni
patriotycznych. Inscenizacja ta została

przedstawiona przed liturgią mszy sprawowanej w
intencji Ojczyzny w Kościele p.w Św.Wita w Mełgwi,
będącej częścią gminnych obchodów Narodowego

Święta Niepodległości, w których uczestniczyli
przedstawiciele władz gminy.

wspólny projekt kl.IV,V,VI

.

apel szkolny 11 Listopada Święto KEN
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W ramach podsumowania obchodów Roku Henryka
Sienkiewicza nasza szkoła została zaproszona na

spotkanie szkół sienkiewiczowskich z
Lubelszczyzny zorganizowane przez Wojewodę

Lubelskiego i Kuratora Oświaty we współpracy ze
Szkołami Podstawowymi nr 6 oraz nr 38 z Lublina.
Wszystkie szkoły noszące imię sławnego noblisty

otrzymały od wojewody pamiątkowy dyplom.
Obejrzeliśmy część artystyczną w wykonaniu

uczniów, rodziców i nauczycieli obu szkół.

Śladami naszego patrona...
W kończącym się Roku Sienkiewiczowskim
czytaliśmy szczególnie dużo utworów pisarza i o
nim samym, włączyliśmy się w ogólnopolskie
czytanie, zorganizowaliśmy literacki konkurs
gminny, odwiedziliśmy miejsca z nim związane...
Przypomnijmy:
3 września 2016 cała Polska po raz kolejny czytała
literaturę wielkich narodowych klasyków, tym razem
"Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Nie mogło
zabraknąć w tej akcji nas - szkoły imienia tego
noblisty. Wraz z Publiczną Biblioteką Gminną w
Mełgwi zorganizowaliśmy wspólne czytanie.
Fragmenty "Quo vadis", ale też i innych utworów
Sienkiewicza czytali  uczniowie i nauczyciele,
rodzice oraz goście,m.in. panie: Dyrektor
Gimnazjum w Mełgwi i Gminnej Biblioteki. Potem
odbył się mini-konkurs wiedzy o życiu i twórczości
naszego patrona, w połączeniu z konkursem Jaka
to melodia?, który polegał na rozpoznaniu motywów
muzycznych z filmowych ekranizacji powieści
Sienkiewicza. 
Kilka dni temu otrzymaliśmy piękne podziękowania
od samego Prezydenta RP - p. Andrzeja Dudy. Do
podziękowań dołączona jest książka "Quo vadis" z
osobistą dedykacją Pary Prezydenckiej. 

czytamy Sienkiewicza

.

narodowe czytanie w naszej szkole

w Muzeum H.Sienkiewicza

28 października pojechaliśmy do Woli
Okrzejskiej, miejsca urodzenia pisarza, gdzie

obecnie znajduje się muzeum słynnego noblisty.
Zgromadzone tam pamiątki przeniosły nasze

myśli w tamte czasy. A w zdumienie i zachwyt
wprawiła nas naturalnej wielkości figura pisarza.

Nie zapomnimy też wspinaczki na Kopiec
Sienkiewicza, który został usypany na jego

cześć pisarza przez mieszkańców tej ziemi oraz
wielu ludzi z całej Polski i z zagranicy. Najwięcej
radości sprawiła nam sesja zdjęciowa w strojach

i z rekwizytami z planu filmowego
zekranizowanych powieści. 
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Zanim przyjdą Święta...
Zabawa Andrzejkowa w naszej szkole przebiegła
w atmosferze radosnej zabawy i wróżb, m.in.
były to: "marsz" butów, kram z marzeniami,
kubeczki z przepowiednią na przyszłość,
serduszka z imionami. Nie zabrakło dobrej
muzyki i tańców. W klasach czekał na nas
poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Tegoroczna zabawa była wyjątkowo udana, czas
szybko minął i nie chcieliśmy wracać do domu;
na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.

Listy
do

M
I
K
O
Ł
A
J
A 

 28.11.2016
Drogi Święty Mikołaju!

Miły dobry Mikołaju,
pozdrawiam Cię i życzę, żebyś
miał wesołe święta. W tym
roku byłam grzeczna.
Chciałabym dostać książkę o
świecie lub przyrodzie.
I jeszcze Twoje zdjęcie z
elfami w fabryce zabawek. 
Pozdrowienia z Mełgwi. 

Zuzia C. z kl.III.

Podzamcze, 25.11.2016 
Uprzejmy Mikołaju!

Miły Mikołaju, nie chcę
żadnego prezentu. Proszę Cię
tylko o to, żeby spełniły się
marzenia mojej rodziny. Żeby
tata pierwszy raz pojechał na
wakacje, mama miała piękny
ogród, a siostra Basia została
gwiazdą. 
Pozdrawiam serdecznie
Świętego Mikołaja. 

Krzyś M. z kl.III.

.

wróżba z obierek magiczne kubki

życzenia od redakcji

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ 
TENISA STOŁOWEGO 

o Puchar Dyrektora Szkoły
Co roku czekamy na niego z niecierpliwością,
wytrwale trenujemy, doskonalimy nasze
umiejętności, a gdy już nadejdzie - to wywołuje
wiele emocji. Bardzo lubimy tę sportową
rywalizację. Turniej rozgrywany jest systemem
pucharowym w kategorii dziewcząt i chłopców.
Kilka dni wcześniej w drodze losowania grup
poznajemy swoich konkurentów. 
Tegoroczni mistrzowie to: ZUZIA (która obroniła
tytuł z zeszłego roku) i WOJTEK, oboje z kl.VI. 
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