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Spotkanie opłatkowe
w świetlicy szkolnej

.

.

Dzień 6 grudnia w naszej szkole był inny niż wszystkie. Rano  w
progu wszystkich witała postać Świętego Mikołaja, a wejście do
szkoły ozdabiała niezwykła iluminacja. Na dolnym korytarzu
pojawiła się kolejna niespodzianka – przepiękna choinka, o której
wygląd zadbały panie: Danuta Szulejewska i Irina Maximowa.
Wszystko to było prezentem dla dzieci od Rady Rodziców, której
przewodniczącą jest p. Katarzyna Ropek. To właśnie dzięki
rodzicom nasza szkoła wygląda świątecznie.
O nastrój zadbali także uczniowie i nauczyciele. Odpowiedzieli na
prośbę S.U., aby tego dnia założyć czapeczkę mikołajową albo
inny świąteczny gadżet. Na korytarzach zrobiło się bajkowo. Na
przerwach rozbrzmiewały świąteczne przeboje. Aż wreszcie
pojawił się On – Mikołaj z ogromnym koszem słodyczy odwiedzał
każdą klasę, pytając o grzeczne dzieci.  Rozdawał też obietnice,
że pojawi się jeszcze raz w noc wigilijną. Trzymamy Mikołaja za
słowo i czekamy w radosnym nastroju. Wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, aby ten dzień był wyjątkowy – 
DZIĘKUJEMY.

                            Agnieszka Lewandowska

A jednak istnieje….
…Chcecie wierzcie lub nie wierzcie
lecz i tak na pewno wiecie,
że i w bajkach i wśród ludzi
Mikołaje są na świecie….

.

6 grudnia uczniowie i nauczyciele ze
świetlicy szkolnej gościli osoby należące
do Klubu Integracji Społecznej wraz z ich
opiekunkami, paniami: Ireną Wieczorek i 
Haliną Powałą na spotkaniu opłatkowym. 
Wśród gości znalazł się także Mikołaj,
który tego dnia odwiedził szkołę na
specjalne zaproszenie księdza Marka.
Goście wysłuchali koncertu kolęd w
wykonaniu dzieci. Był też czas na wspólne
kolędowanie, podzielenie się opłatkiem,
skosztowanie przygotowanych
smakołyków.
Spotkanie dostarczyło dużo radości
podopiecznym Klubu, ale także dzieciom,
które mogły uprzyjemnić osobom
niepełnosprawnym oczekiwanie na Święta
Bożego Narodzenia.
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Certyfikat Szkoły Promującej
Honorowe Oddawanie Krwi

Niezwykły kolekcjoner w klasie III a

28.11.2017 r. Ministerstwo Zdrowia
oraz Narodowe Centrum Krwi
przyznało naszej szkole Certyfikat
Szkoły Promującej Honorowe
Oddawanie Krwi.
Od lat realizujemy ogólnopolski
program „Twoja Krew, moje życie”,
przyczyniając się tym samym do
uzupełnienia wiedzy na temat
Honorowego Oddawania Krwi i
kształtowania pozytywnych postaw
prospołecznych. 
Uczennica klasy piątej, Sabina
Orłowska zajęła II miejsce w
powiatowym konkursie
plastycznym pt. „Honorowe
krwiodawstwo", którego
organizatorem był Oddział
Rejonowego Polskiego Krzyża w
Legionowie. 21.11. w Ratuszu
Miejskim w Legionowie odebrała
nagrodę. Gratulujemy!
                    Iwona Bartosiewicz

.

Podczas lekcji j. polskiego w klasie III a, uczeń Pawełek Milewski
poprowadził ciekawe zajęcia dla swoich kolegów, w trakcie których
zaprezentował swoją niezwykłą kolekcję. 

Uczeń interesuje się paleontologią oraz dinozaurami. Z pasją prezentował
swoje zbiory: różnego rodzaju amonity, skamieniałe koralowce, kolekcję
minerałów, kamieni szlachetnych i skał. 
Dowiedzieliśmy się, że krzemień pasiasty (kamień optymizmu)
wydobywany jest tylko w jednym miejscu na świecie, w okolicach
Sandomierza! 
 Największe wrażenie na uczniach wywarły jednak: krąg kręgosłupa
niedźwiedzia jaskiniowego oraz replika czaszki dinozaura. 
Ciekawe opowieści Pawełka zostały nagrodzone brawami od kolegów i
koleżanek oraz oceną celującą od nauczyciela. 

  Agnieszka Lewandowska

.

Wyniki konkursu bibliotecznego
"Jesienne inspiracje"

1. miejsce - Julia Turek kl. 1a
2. miejsce - Maciej Kloc   
    kl.4c,
    Matylda Folgart kl. 4b
3.miejsce - Miłosz Kopka 
   kl. 3c,
   Monika Pszczoła kl. 5b
   Rafał Zieliński kl. 6a

Wyróżnienia: 
Hania Kloc, Emma Paff,
Paulina Baumgart

Sukcesy wokalne

27 listopada w LXXVI Liceum
Ogólnokształcącym im.
Marszałka J. Piłsudskiego w
Warszawie odbył się konkurs
„Pieśni patriotycznych”. 
Naszą szkołę reprezentowały:
Emilia i Paulina Baumgart oraz
Katarzyna Demkiw, które zostały
przygotowane przez panią
Joanna Bożyk. 
Miło nam poinformować, że
wyróżniono występ 8 letniej
Emilki, która wzięła udział w
finale.
Gratulujemy wspaniałego
występu!
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Zawody Mikołajkowe -
tradycji stało się zadość

Andrzejkowe
iluzje

Tradycją stało się, że pierwszy śnieg pada w dniu
zawodów mikołajkowych. I tak było tym razem.  Jak
tylko za oknem zrobiło się biało, wysłannicy Mikołaja -
elfiki z klasy VIIb wraz elfami: p. Agatą Krasowską i p.
Tomaszem Zalewskim z niecierpliwością oczekiwali
na przybycie drużyn, reprezentantów klas I-III ze szkół
podstawowych w: Wólce Radzymińskiej,
Białobrzegach, Izabelinie, Józefowie, Stanisławowie
Pierwszym, Nieporęcie.
Zawody odbywały się 29 listopada, czyli w wigilię
andrzejek, w związku z tym organizatorzy zadbali o to,
aby było magicznie - imprezę rozpoczął iluzjonista pan
Benny Khermayer.
Zaczarowane pokazem drużyny stanęły na starcie.
Zawody otworzyła pani dyrektor Edyta Kuś. Powitała
zawodników życząc ducha walki. Przy głośnym
dopingu z widowni rozpoczęli oni rywalizację. Zmierzyli
się z różnorodnymi konkurencjami przygotowanymi
przez p. A. Krasowską. Musieli m.in. pokonać śnieżny
tunel, utoczyć wielkie kule śniegowe, przebiec
slalomem ze śnieżkami w dłoniach. Młodzi zawodnicy
z uśmiechem na twarzach, przestrzegając zasad fair
play docierali do mety. W przerwach między
konkurencjami udzielali wywiadów prowadzącemu
zawody panu Tomaszowi Zalewskiemu.
Dowiedzieliśmy się, że wszystkie dzieci czekają na
Mikołaja, jakich prezentów oczekują i że wszystkie
były tego roku wyjątkowo grzeczne.
Wynik nie zaskoczył organizatorów. Wszystkie
drużyny stanęły na pierwszym stopniu podium, bo
zawodach mikołajkowych najważniejsza jest radość
dzieci. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale,
słodki poczęstunek oraz dyplomy dla szkół. Dyrektor
Edyta Kuś pogratulowała zawodnikom, opiekunom
oraz organizatorowi UKS „Pilawa”.
UKS „Pilawa” składa szczególne podziękowania elfom
z klasy VIIb, nauczycielom, którzy przyjechali na
zawody ze swoimi grupami, paniom: Barbarze
Szyperek, Małgorzacie Piotrowskiej-Kur, Agnieszce
Jędrzejczak, panu Zenonowi Rębelskiemu i
oczywiście Dyrekcji i pracownikom Szkoły
Podstawowej w Nieporęcie.
A. Lewandowska

Dnia 29.11.2017 r. naszą szkołę odwiedził chorwacki
iluzjonista Benny Khermayer.
Wystąpił on w sali gimnastycznej poprzedzając swoim
pokazem Zawody Mikołajkowe.
Już pierwsze iluzje były ciekawe, ale później emocje
widzów sięgały zenitu. W niektórych prezentacjach
brali udział uczniowie pomagając czarodziejowi.
Sztuczki, które wywarły największe wrażenie na
publiczności, magik zostawił na koniec. Pierwsza
polegała na wejściu jednej z asystentek do kufra, który
magik przeszył na wylot metalowymi prętami-
wydostała się z niego, w dodatku w innym stroju.
Drugą była lewitacja - asystentka zwisła w powietrzu,
opierając się tylko jedna ręką na miotle.
Występ był bardzo ciekawy, pełen pytań bez
odpowiedzi i niewytłumaczalnych zdarzeń.
                                        Rafał Sacharuk, kl. 6 b
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Nie istnieje wielki talent bez wielkiej
siły woli- Marcin Kania o sporcie

Olimpiada
przedszkolaków

Czas nauki w szkole to  wyjątkowy okres w naszym życiu. Otwierają się
przed nami nowe możliwości i wyzwania.Być może nie wszyscy z Was
mają ochotę, aby się trochę poruszać, ale naprawdę warto ćwiczyć! Wielu
z nas nie posiada odpowiednio wielkiej siły woli i szybko rezygnuje z
podjętych działań. Pamiętajcie, że niczego nie osiągniecie bez
poświęcenia!
W każdej dyscyplinie sportu zwykle  trudne są początki. Zacząłem
trenować piłkę nożną, gdy miałem 6 lat. Zawsze przykładam się do
treningów. Myślę, że taka praca może dać mi szansę zajść dość daleko.
  Dlaczego gram w piłkę nożną? Każdy człowiek ma jakiś cel w życiu i
do niego dąży. Moim celem jest zostać zawodowym piłkarzem w Europie.
  Trening czyni mistrza. Jedno z celnych powiedzeń mojego trenera
brzmi: "kiedy na treningu coś nie wyjdzie - nie ma prawa wyjść na meczu",
a drugie powiedzenie to: "jak będziesz płakał na treningu, to będziesz
śmiał się po meczu". Chcąc być w najlepszej formie muszę intensywnie
trenować.
  Co daje mi gra w piłkę nożną? Dla mnie piłka to coś więcej niż sport.
Daje mi dużą satysfakcję. Uważam, że jestem dobrym sportowcem.
Umiem wykonywać rozmaite ćwiczenia, szybko biegam, mam dobrą
koordynację i niezłą kondycję.
  Kto mi pomaga? Bardzo ważna jest pomoc rodziny. Bez niej nigdy nie
dałbym sobie rady. Rodzice i rodzeństwo wspierają mnie na co dzień w
tym, co robię. Dopingują na każdym kroku i dodają otuchy.
  Jak pogodzić treningi z nauką? Pewnie myślicie, że jest to wręcz
niemożliwe. W rzeczywistości tak nie jest. Moja metoda na pogodzenie
nauki i sportu, który uprawiam, jest prosta. Gdy wracam ze szkoły, pakuję
się na trening, zjadam obiad i "siadam do lekcji". Trenuję 4 razy w
tygodniu. Do tego dochodzą mecze ligowe i sparingi w weekendy.
Czasami mam wrażenie, że moje życie kręci się tylko wokół piłki nożnej.

  Zasady dobrego piłkarza, które zawsze mam w głowie to:
1.  Najważniejsza jest drużyna. Jeśli drużynie idzie dobrze, to wszystkim
się powodzi.
2.  Każdy trening wymaga absolutnej koncentracji. Czego się nie opanuje
na treningu, to nie może się udać w trakcie meczu.
3.  Myśl zawsze pozytywnie. Każdy mecz może być wygrany, jeśli tylko
wszyscy są o tym przekonani.
4.  Piłka nożna sprawia przyjemność. Największe osiągnięcia przychodzą
tylko z radosnym sercem.
5. Legionovia to coś więcej niż zwykły klub. Piłka nożna to coś więcej niż
sport.
Marcin Kania, kl VI b, zawodnik Legionovii

4 grudnia odbyła się druga część
zawodów mikołajowych - Olimpiada
Przedszkolaków. 
Tym razem na starcie stawili się
najmłodsi zawodnicy: pięcio- i
sześciolatki ze wszystkich szkół
podstawowych i przedszkoli z
Gminy Nieporęt.
Zawody prowadzili: pani Agata
Krasowska i niezastąpiony
komentator sportowy- p. Tomasz
Zalewski wraz z elfami z kl.VIIb.
Wynik sportowych zmagań  nie
zaskoczył nikogo. Wszystkie
drużyny były świetnie
przygotowane i zgodnie z wolą
Mikołaja, zajęły pierwsze miejsce
otrzymując medale, słodki
poczęstunek oraz dyplomy.
W przerwach między
konkurencjami dzieci chętnie
opowiadały panu Tomkowi, jakich
prezentów oczekują od Mikołaja.
Organizatorzy zapewniają, że
wszystkie marzenia zostaną
spełnione.    
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