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SZKOŁA WARTOŚCI
Pod takim hasłem promowaliśmy naszą

szkołę w Dniu Otwartym 28 maja.
Mądrość i ciekawość poznawcza

królowały podczas pokazów
przyrodniczych, gdzie można było np.

obejrzeć głowę komara.
Odpowiedzialność i bezpieczeństwo to
wartości, które towarzyszyły pokazom

strażackim i pierwszej pomocy oraz
występom grup gimnastycznych. Wiele
osób okazało dobroć biorąc udział w
loterii fantowej. Zebraliśmy 474 zł dla

Jasia na operację oka. Hormony
szczęścia uwolniły wszelkiego typu

występy artystyczne (zarówno u
artystów jak i słuchaczy). Szczególne
owacje wzbudziły piosenki biesiadne
wykonywane z udziałem Pana Wójta.

Aktywność i przedsiębiorczość to
domena rodziców, którzy przygotowali
wiele smakołyków na kiermasz ciast i

stoisko ze zdrową żywnością.
Niektórym z mam wystarczyło sił, aby

wcielić się w bajkowe postaci i
przybliżyć dzieciom szacunek i

uczciwość. (U.G)

lekcja angielskiego w kl.III

zajęcia o prawach dziecka -kl.IV, V, VI

warsztaty plastyczne występ Zerówki - "Rzepka"
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pokazy przyrodnicze kl.VI

pokazy strażaków OSP Minkowice

rodzinny konkurs plastyczny "Nasz pałac"

popisy gimnastyczne ucz. kl.III i IV

występy artystyczne gości i absolwentów piknik w parku

"Kopciuszek" -w wykonaniu Mam

DZIEŃ  OTWARTY 
NASZEJ SZKOŁY

 fotorelacja
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Zwyciężczyni konkursu -Andżelika

zwycięska praca Andżeliki uczestnicy konkursu wiedzy o DACHL

niezwykła biblioteka kl.VI

ciekawa lekcja historii w kl.VI

   3 Maja Narodowe Święto Polaków to tytuł
inscenizacji, którą uczniowie kl. III, V i VI
zaprezentowali z okazji 226 rocznicy uchwalenia
pierwszej polskiej konstytucji. Za sprawą uczniów z kl.
VI przenieśliśmy się do biblioteki, w której ożyły
książki: Słownik Historyczny, Encyklopedia
Historyczna, Encyklopedia Powszechna, Śpiewnik
Pieśni Patriotycznych oraz Tom Poezji i przybliżyły
najważniejsze fakty związane z wydarzeniami z 1791
roku. Udział w tych uroczystościach był
niezapomnianą lekcją historii i patriotyzmu. (A.W)

11 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku
odbyło się uroczyste podsumowanie
 X Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Święta
Wielkiej Nocy - tradycja i współczesność", do
którego zgłoszono blisko tysiąc prac w różnych
kategoriach wiekowych i tematycznych. Praca
malarska w technice batiku Andżeliki G. z V klasy
zajęła I miejsce! 

Za nami IV GMINNY KONKURS WIEDZY O
KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH, jaki odbył
się w naszej szkole i w którym wzięli udział
uczniowie klas V i VI z naszej gminy. Wszyscy
uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom
wiedzy, a walka o zwycięstwo była bardzo
wyrównana. (M.P)
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Uczniowie oglądali filmy i
analizowali dostępne dane;

wykonali obliczenia matematyczne
dotyczące ilości wytwarzanych

odpadów i porównywali je do
wielkości przyrodniczych. Badali

ilości i rodzaje odpadów
powstających w domu. Opracowali

scenariusze i nakręcili filmy
edukacyjne oraz postery czyli

plakaty naukowe.

W DNIU ZIEMI uczniowie klas młodszych i starszych zaprezentowali
efekty realizacji swoich projektów edukacyjnych. W ramach projektu
„Prezenty dla Ziemi” uczniowie klas II i III sprzątali świat, układali hasła,
wykonywali świeczniki z odpadów. Zachęcali do segregacji śmieci, np:
     „Na trawniku leży śmieć, my go chcemy w worze mieć.
     Do którego worka wrzucimy potworka?
    Siedź śmieciuchu w worze, siedź !”. 
Klasy V i VI realizowały projekt „Nie pozwolimy, aby zasypały nas
odpady!”, uczniowie pozyskali praktyczną wiedzę o odpadach, dowiedzieli
się, jak należy z nimi postępować. Pracowali metodą „grup eksperckich”, z
których każda dotyczyła różnych odpadów... (U.G, I.D)

o segregacji odpadów -kl.II i III

poster kl.VI, V prezentacja wyników projektu

w magazynie biblioteki

w czytelni spacer ulicami Lublina

 "Bądź bezpieczny w sieci @" - taki był temat lekcji zorganizowanej
przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Lublinie dla kl. V i VI.
Uczyliśmy się rozważnego korzystania z Internetu, gier komputerowych i
portali społecznościowych. Poznaliśmy przykłady zagrożeń związanych z
cyberprzemocą i sposoby ich unikania. Przy tej okazji zwiedziliśmy
bibliotekę z jej ogromnymi zasobami od czytelni, przez wypożyczalnię,
katalogi i imponujący magazyn.Wyjazd do Lublina zakończyliśmy
wędrówką przez Krakowskie Przedmieście, Bramę Krakowską i Stare
Miasto opodal Zamku Lubelskiego. Spacerując, odczuliśmy atmosferę
obchodów 700-lecia stolicy naszego regionu. (A.C.)
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