
Tokaj News
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. B. Tokaja
Dworcowa 9
05-126, Nieporęt

Numer 3 11/17

Drugi Bieg Patrona Szkoły - Bronisława Tokaja

Wyniki pierwszych 15 uczestników biegu:
1.  Adrian Skrzypczak – 7`40
2.  Mirosław Zieliński – 8`00
     Bartosz Tokaj – 8`00
3.  Adam Ropek – 9`00
4.  Mateusz Astrachancew – 9`39
5.  Adam Tokaj – 9`45
6.  Michał Tokaj – 9`46
7.  Maksymilian Astrachancew – 10`05
8.  Piotr Kloc – 10`10
9.  Marcin Czerwiński – 10`15
10.  Małgorzata Skowrońska-Tokaj – 11`09
       Maciej Kloc – 11`09
11.  Karolina Pergół – 11`14
12.  Piotr Kawka – 11`15
13.  Patryk Suska – 11`22
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Start wyścigu

28 października odbył się Drugi Bieg Patrona Szkoły pod patronatem Rodziny
Bronisława Tokaja.

Imprezę otworzyła dyrektor szkoły Edyty Kuś, która powitała zawodników oraz gości, a
wśród nich: syna Bronisława Tokaja – Antoniego wraz z Rodziną oraz gminnych radnych.
Zawodnicy mieli do pokonania dystans 2300 m wzdłuż ul. Dworcowej od szkoły w stronę
stacji kolejowej, potem ścieżką nad Kanałem Żerańskim do Gminnego Ośrodka Kultury i
przez boisko szkolne do mety przy sali gimnastycznej. Pierwsze miejsce zajął Adrian
Skrzypczak(7`40) pobijając ubiegłoroczny rekord Mirka Zielińskiego (8`36). Na drugim
miejscu ex aequo z czasem 8`00 przybiegli: Mirek Zieliński i Bartosz Tokaj. Trzecie
miejsce zajął Adam Ropek (9`00). 

Spośród uczniów pierwsze miejsce zajął Mateusz Astrachancew z kl. 7 b (9`39).
Każdy uczestnik otrzymał medal ufundowany przez Państwa Tokajów, a także wodę i
jabłka sponsorowane przez Radę Rodziców. 

Inicjatywa zorganizowania Biegu Patrona pojawiła się w 2016 roku, w celu upamiętnienia
postaci B.Tokaja – byłego kierownika szkoły, żołnierza i społecznika. Organizatorzy
serdecznie dziękują Państwu Tokajom i Radzie Rodziców za finansowe wsparcie,
harcerzom ZHR „Wilki”, Krzysztofowi Krasowskiemu i p.Tomaszowi Zalewskiemu –
za zabezpieczenie trasy biegu, pani pielęgniarce Irenie Matraszek za opiekę medyczną,
a gościom i mieszkańcom Gminy za kibicowanie.

I. Kopka, A. Lewandowska, A. Krasowska, A. Kalinowska
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Językowy zawrót głowy, czyli co robiliśmy na
Euroweeku...

Euroweek - Bystrzyca Kłodzka Euroweek - z Emi i Kathie

W dniach 6-10 listopada grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie wzięła udział w szkoleniu „EuroWeek-Szkoła Liderów”, które
odbyło się w Wójtowicach koło Bystrzycy Kłodzkiej. 

Wyjechaliśmy pod opieką nauczycielek: p. Iwony Kopki, p. Agaty Krasowskiej, p. Agnieszki Lewandowskiej i p. Anny Szostek. 
Opiekunem naszej grupy na miejscu była Hiwi Negash (dla uczestników po prostu Kiwi) z Etiopii. 
Podczas zajęć prowadzonych przez wolontariuszy m.in. z Ugandy, Etiopii, Indonezji, Urugwaju realizowaliśmy międzynarodowy Program Euroweek, który
ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji oraz umiejętności interpersonalnych poprzez stosowanie
różnorodnych technik. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. 

Każdy dzień rozpoczynał energizer – zajęcia ruchowe, które miały pobudzić nas do działania, potem odbywały się zajęcia w losowo dobieranych grupach.
Realizowaliśmy atrakcyjne projekty: nakręcaliśmy horrory, w których sami byliśmy bohaterami, poznawaliśmy kraje pochodzenia naszych wolontariuszy,
uczyliśmy się tańców narodowych. Wśród nich furorę zrobiła „Belgijka”, a zabawa w „Casanovę” ciągnęłaby się do rana, gdyby nasze opiekunki chciały się
na to zgodzić. Najcenniejszą lekcją, jaką otrzymaliśmy, była jednak nauka tolerancji, przyjaźni i wiary we własne możliwości.

Pod opieką Mbabazi Cathy, naszej nowej znajomej z Ugandy, byliśmy na wycieczce w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Filumenistyczne i
Bramę Wodną oraz w Kłodzku, gdzie podziwialiśmy twierdzę, będącą systemem obronnym z XVII/ XVIII w.

Ostatniego dnia wręczaliśmy drobne prezenty swoim „secret friends”, czyli „tajemniczym przyjaciołom”, których wylosowaliśmy już pierwszego dnia. Tego
samego dnia odbyło się również wręczenie certyfikatów, a wieczorem nie zapomnieliśmy o „zielonej nocy”.

Chociaż zajęcia były wyczerpujące, odbywały się w miłej atmosferze i dały nam wiele satysfakcji. Pozwoliły na pokonanie własnych lęków, nieśmiałości i
bliższe poznanie siebie nawzajem. Chętnie powrócimy na ziemię kłodzką, by wziąć udział w kolejnym Euroweeku

Uczestnicy i organizatorzy Euroweeku.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Póki Polska żyje w nas

Dnia 13 listopada 2017 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Narodowego Święta
Niepodległości.

Została ona przygotowana przez uczniów klas czwartych pod kierunkiem pani Grażyny Miśkowicz
oraz chór szkolny prowadzony przez panią Joannę Bożyk. 
Dzieci przedstawiły program artystyczny składający się z wierszy i pieśni patriotycznych. Najbardziej
wzruszające były: ‘’Białe róże” i ‘’Warszawo ma”. 
Na zakończenie uczniowie zaśpiewali wesołą piosenkę „Kocham cię, Polsko”, a czwartoklasiści
przygotowali miłą niespodziankę - częstowali uczestników akademii pierniczkami w barwach biało-
czerwonych, które były przepyszne.

Na koniec uroczystości pani dyrektor Edyta Kuś podziękowała serdecznie aktorom, życzenia złożył
też mjr Robert Nowak z 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów
Sił Zbrojnych. 

99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy w naszej szkole uroczyście, ale
też radośnie.

  Ola Bochno, kl. VI

Akademia

Przedstawienie Pierniczki niepodległościowe

18 listopada 2017 r. o godzinie 18.00 odbył się w
naszej szkole wspaniały koncert z okazji
Narodowego Święta Niepodległości pod tytułem
,,Póki Polska żyje w nas". 

Wystąpił reprezentacyjny zespół artystyczny
Wojska Polskiego, który został zaproszony do
naszej szkoły przez Wójta Gminy Nieporęt
Sławomira Macieja Mazura oraz Panią Dyrektor
Edytę Kuś. 
Na koncert zostali zaproszeni nie tylko uczniowie
naszej szkoły, ale i mieszkańcy całej gminy.
Frekwencja była bardzo wysoka.
Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać wielu
pięknych utworów patriotycznych w doskonałym,
chwytającym za serce, wykonaniu artystów -
żołnierzy. 
W nagrodę wykonawcy otrzymali długie i mocne
brawa. Wszyscy dobrze się bawili i miło spędzili
czas ciesząc się narodowym świętem.

Pola Petrykowska, kl. VI b
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 Zawody w Koszykówce

Światowy Dzień Bajek i
Baśni

W listopadzie w naszej szkole odbyły się Gminne i Powiatowe Zawody w Koszykówce dziewcząt i
chłopców.
Rozgrywki gminne odbyły się dnia 17.11.2017 r. W spotkaniu rywalizowały trzy drużyny: z Józefowa,
Wólki Radzymińskiej oraz Nieporętu. Zarówno w pojedynku dziewcząt jak i chłopców, 1. miejsce zajęła
szkoła z Józefowa, 2. -szkoła z Nieporętu, 3.miejsce -szkoła z Wólki Radzymińskiej. Dwa pierwsze
zespoły przeszły do II etapu – rozgrywek powiatowych.
Zawody powiatowe odbyły się  w dniach: 21 – 22.11.2017. Wzięły w nich udział drużyny: SP
Wieliszew, SP nr 7 Legionowo, SP nr 3 Legionowo, SP Józefów, SP Wola Kiełpińska i SP Nieporęt.
Ciekawie wyglądały mecze chłopców. Pierwszy: Nieporęt kontra Józefów był jednym z najbardziej
wyrównanych w całych zawodach. Ostateczny wynik to 9:7 dla Nieporętu. Następny mecz Nieporęt
grał z Wieliszewem. Team z Wieliszewa znacznie przeważał nad nami, a końcowy wynik to 2:5 dla
Wieliszewa. W drugiej grupie górowało Legionowo SP nr 7  – miażdżąco pokonało SP Legionowo nr 3
(33:2) i Wolę Kiełpińską (31:0).
O piąte miejsce nasz zespół walczył z Wolą Kiełpińską, ale wygrać się nie udało. Przegraliśmy 5:6.
Trzecie miejsce zajęła SP nr 3 z Legionowa, a czwarte SP z Józefowa. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie pokonując Wieliszew i to ona ostatecznie wygrała
mistrzostwa chłopców.
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zdobyła SP z Woli Kiełpińskiej, drugie - SP nr 8 z Legionowa,
trzecie - SP nr 3 z Legionowa. Pozostałe miejsca zdobyły drużyny: Józefów, Łajski i Nieporęt. 
Myślimy, że zwycięskie drużyny będą dumnie reprezentować nasz powiat w dalszych rozgrywkach.
Natomiast dla nas nie liczy się wygrana, tylko dobra zabawa!
                                                                                          Dagmara Tyska, Krystian Kleindienst kl. VI a

Drużyna SP Nieporęt

Wólka Radzymińska-Józefów

Dnia 6 listopada w poniedziałek w naszej szkole
odbył się Światowy Dzień Bajek i Baśni
organizowany przez Panią Marię Zielińską, Panią
Annę Konopko, Panią Annę Stankiewicz oraz
Samorząd Szkolny. 

Dzieci i nauczyciele mieli możliwość przebrania
się za swoje ulubione postaci oraz wzięcia udziału
we wspaniałych konkursach i quizach. Radości
nie było końca! Na początku uczniowie mieli za
zadanie przyjrzeć się przedmiotowi
wylosowanemu przez nauczyciela i rozpoznać o
jaką bajkę chodzi. Były to np.: złoty pantofelek,
koszyczek lub pierniki. 
Następnie dzieci zostały przydzielone do grup i
układały puzzle, na których widniały portrety
postaci z bajek. 
Ostatnim zadaniem, bardzo wyczekiwanym, było
oddzielanie ziarnka fasoli od grochu. 
Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z
zadaniami. Na koniec wszyscy otrzymali słodki
poczęstunek i z radością wrócili na pozostałe
zajęcia.

Anna Stankiewicz, wych. świetlicy

Barbórka tuż, tuż...

8 listopada 2107 roku uczniowie kl. III b gościli na
zajęciach górnika pana Bogdana Uszyńskiego.

Przybył on w galowym górniczym stroju.
Opowiedział uczniom o powstaniu pokładów
węgla, soli i gazu, o sposobach ich
wydobywania oraz o warunkach pracy
górników w kopalniach.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
przyniesione eksponaty, ciekawość dzieci
wzbudziła też opowieść o patronce górników,
Św. Barbarze. Jest ona patronką
budowniczych, architektów i górników. Jej
wizerunki można spotkać w kościołach i w
kopalniach. Najstarsza rzeźba przedstawiająca
postać świętej z 1689 r. znajduje się w kopalni
soli w Wieliczce.
Warto dodać, że dzieci na zajęciach
technicznych przygotowały czapki górnicze z
czterema kolorami pióropuszy. 

Obowiązujące kolory to:
• zielony – dla grupy generalnego dyrektora
górnictwa
• biały – dla dyrektorów, inżynierów i
techników górniczych
• czarny – dla górników
• czerwony – dla członków orkiestry górniczej.

Iwona Bartosiewicz - wychowawczyni
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