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Pierwszaki z wychowawczynią, p. Joanną Sternik

W tym pięknym wigilijnym dniu życzymy Świąt:
Zdrowych - bo to najważniejsze;

Pełnych miłości - bo to sens życia;
Wiary - bo pozwala przetrwać trudne chwile;

Nadziei - bo wtedy to, co niemożliwe, staje się
możliwe!

Tego życzy Wszystkim Czytelnikom na magiczny czas
Świąt Bożego Narodzenia i Nowy 2018 Rok ...
                                                                  Redakcja 

W tym numerze:
I Z życia szkoły
- Ślubowanie klasy I
- Dzień Ziemniaka
- Święto Niepodległości
- Dzień Pluszowego Misia
- Dzień Bezpiecznego
Internetu
II Nasze sukcesy
- II miejsce Martyny Kisiel
- zwyciężczynie Biegów
Kleberga
- I miejsce Moniki Kisiel
- laureaci konkursów 
literackich, plastycznych i
wokalnych
III Pasjonaci są wśród
nas

- wywiad Wiktorii Cieniuch
z Moniką Kisiel,
Magdaleną Kisiel i
Aleksandrą Sobstyn
IV Warto wiedzieć
- nietypowy kalendarz
zimowy
- kolędnicy - dawne
zwyczaje
- Święta Bożego
Narodzenia
V Nasza twórczość
- prace plastyczne
najmłodszych uczniów
uczniów
VI Coś śmiesznego

24 GRUDNIA
WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA

Ślubowanie klasy I
    Dnia 18 października odbyła się w naszej szkole
uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. 
    To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla
najmłodszych, ale także dla ich rodziców. Zanim jednak
pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności
szkolnej zostali poddani licznym próbom wokalnym i
recytatorskim. Zatańczyli także poloneza. 
    Po tych przepięknych występach pani dyrektor
dokonała uroczystego pasowania na ucznia klasy
pierwszej. Potwierdzeniem tego wydarzenia były stemple
pierwszaków wykonane jednym palcem. 
    Nowymi uczniami są: Damian Cybul, Martyna Kisiel,
Nikola Lisek, Daria Ochmańska, Zuzanna Pomorska,
Aleksandra Walkowska oraz Konrad Żmuda.
    Najmłodsi otrzymali upominki ufundowane przez Radę
Rodziców. Uroczystość zakończyła się wspólnym
poczęstunkiem, który z pieczołowitością przygotowali
rodzice pierwszaków.
    Przed maluchami wiele trudu przed osiągnięciem
wiedzy, ale nie brakuje im energii i zapału, aby ten cel
osiągnąć...  Życzymy Wam wielu sukcesów !!!
                                                  Aleksandra Sobstyn

Konkurencje

Daria z mamą
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

DZIEŃ PIECZONEGO
ZIEMNIAKA

Oddział "0" odpowiada na pytaniaGrupa "Czerwone maki"

Najmłodsi pieką kiełbaski

Relaks przy ognisku Konrad Rychalski trzymający kiełbaskę

    10 listopada w
naszej szkole odbył
się apel poświęcony
99. rocznicy
odzyskania
Niepodległości
przez Polskę. 
    W tym roku
uroczystość tę
świętowaliśmy na
wesoło, biorąc udział

w konkursie "Kocham
Cię Polsko"
wzorowanym na
popularnym
programie
telewizyjnym.
Rywalizowały ze sobą
trzy drużyny:
Czerwone Maki, Białe
Orły i Annoborskie
Smoki. Podczas

turnieju uczniowie
wykazali się dużą
wiedzą za zakresu
polskiej literatury,
historii czy muzyki.
Ostatecznie
zwyciężyła drużyna
Białych Orłów, którą
reprezentowali:
Mateusz Kucharzyk,
Damian Ochmański,

Hania Wierzchoń,
Monika Kisiel,
Wiktoria Cieniuch i
Malwina Powroźnik. 
    Mocnym akcentem
na zakończenie był
występ kółka
tanecznego oraz
Wiktorii Cieniuch,
która zaśpiewała
balladę pt. "Rok 966".

PAMIĘTAMY!
    Już tradycją jest, że uczniowie naszej szkoły
co roku upamiętniają odzyskanie przez Polskę
niepodległości poprzez uroczyste składanie
wieńców na grobach poległych w walce w obronie
Ojczyzny. W przeddzień Narodowego Święta
Niepodległości delegacja uczniów naszej szkoły
udaje się na cmentarz parafialny w Lubartowie,
aby zapalić znicze na zbiorowym grobie poległych
na terenie powiatu lubartowskiego.

Uczniowie kl.7 zapalający znicze

    16 października w
naszej szkole był
Dniem Ziemniaka! 
Pogoda była piękna i
sprzyjała  integracji
dzieci, rodziców i
nauczycieli. Ruch na
świeżym powietrzu  i
wspólne zmagania
sportowe wprawiły
wszystkich w
doskonały nastrój.
Rozpaleniem ogniska
zajął się pan Andrzej
Kieller, z kolei

zabawy sportowe
przygotowała nasza
wuefistka, pani Iwona
Szumiec. Został też
przeprowadzony
konkurs na
ziemniaczanego
strongmana, którym
został Jakub
Budzyński. Na
zakończenie rozegrano
mecz w piłkę nożną
(dziewczęta kontra
chłopcy).
             Monika Kisiel
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Cyfrowobezpieczni.pl "...czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest
potrzebny Miś !!!"

:

Nasze Sukcesy :)

Prelekcja dla rodziców Dawid, Łukasz i Paweł Aluś Hawrył - misio!

Wiktoria i Ola I miejsce dla MagdyMalwina Powroźnik z p.Małgorzatą Rafał Natalia Małyska - laur. konkursu

    Nasza szkoła bierze
udział w ogólnopolskim
projekcie
Cyfrowobezpieczni.pl.
W związku z tym 7
listopada
przeżywaliśmy pod
hasłem: Szkolny
Dzień
Bezpieczeństwa
Cyfrowego! W tym
dniu przyjechała do
nas pani edukator,
która zgodnie z
przyjętym wcześniej
przez dyrekcję szkoły
harmonogramem
przeprowadziła szereg
spotkań.  Rozmawiała
z dyrektorem szkoły,

uczniami kl. I – VII
oraz nauczycielami na
temat bezpiecznego
korzystania z zasobów
cyberprzestrzeni.  
    Uczniowie kl. IV-
VII brali udział  w
warsztatach na temat
bezpieczeństwa w
kontaktach z innymi
użytkownikami
Internetu,
bezpieczeństwa
własnego wizerunku i
wiarygodności w sieci.
Z kolei nauczyciele
odbyli szkolenie na
temat możliwych
zagrożeń i ryzyka
związanego

z korzystania z
nowoczesnych
narzędzi cyfrowych.
Pani prowadząca
przekazała materiały
dydaktyczne na temat
bezpiecznego
Internetu. Przy tej
okazji uczniowie,
nauczyciele i rodzice
zapoznali się z
zasobami portalu
programu, który
wspomaga działania
szkoły w zakresie
bezpiecznego
Internetu

   Miękki, puchaty i taki
z łatką. 25 listopada
swoje święto obchodzi
najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel
dzieci i niezastąpiona
przytulanka przy
zasypianiu - Pluszowy
Miś!
    Mimo coraz
nowocześniejszych i
coraz bardziej
atrakcyjnych zabawek,
moda na misie nie
przemija.
   Nasza szkoła
również świętowała ten
cudowny dzień. 29
listopada miś zaprosił
całą społeczność

Szkoły Podstawowej w
Annoborze  na „Bal w
pokoiku lal”. 
    Zabawę rozpoczęła
inscenizacja w
wykonaniu Szkolnego
Koła Teatralnego „To i
owo” , którym opiekuje
się nasza polonistka,
pani Sylwia Cieniuch.  
Następnie uczniowie z
poszczególnych klas
wzięli udział w słodkich
misiowych
konkurencjach, takich
jak: zlizywanie miodku,
rozpoznawanie
owoców po ich smaku,
czy rysowanie portretu
misia z zasłoniętymi
oczami.     

Było mnóstwo
śmiechu i zabawy!
   Na koniec miś
poczęstował
wszystkich
słodyczami oraz
zaprosił do
skorzystania z tzw.
fotobudki i zrobienia
sobie pamiątkowego,
misiowego
zdjęcia.         
    Wszyscy
uczestnicy świetnie się
bawili i obiecali, że
przyjdą na bal za rok!

plastycznego
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I miejsce Moniki Kisiel w Memoriale im.
Ryszarda  Kalbarczyka w Leszkowicach.

Drużynowo dziewczęta z naszej szkoły zajęły
IX miejsce !

Jakub Powroźnik - laureat Gminnego
Konkursu Plastycznego "Jestem widoczny."
Jakubowi  I miejsce w konkursie przyniósł

projekt znaczka odblaskowego

Wiktoria Cieniuch (I miejsce) oraz Aleksandra
Sobstyn (II miejsce) laureatkami IV

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego
pt. "Moja przygoda w szkolnej bibliotece ze

znanym lublinianinem."

II miejsce dla Hani Wierzchoń z klasy IV w
Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycznej w

Brzezinach oraz wyróżnienia dla Martyny
Kisiel z klasy I oraz Wiktorii Cieniuch z klasy VI

II miejsce Malwiny Powroźnik w IV
Wojewódzkim Konkursie Historycznym "W

hołdzie bohaterom." Uczennica, pod okiem p.
Małgorzaty Rafał, napisała opowiadanie,

którego główną bohaterką jest Julia Hartwig

Natalia Małyska - laureatka XVII Powiatowego
Konkursu Plastycznego "Jan Paweł II - Nasz

Papież." Uczennica klasy IV zachwyciła
jurorów, którzy z ponad 700 prac plastycznych

wybrali i nagrodzili właśnie ją!

Sukcesy naszych uczennic na Ogólnopolskich
Biegach im. gen. Kleberga w Kocku. Monika
Kisiel zdobyła złoty medal, plasując się na I

miejscu; Magdalena Kisiel zajęła II miejsce, a
Aleksandra Sobstyn III miejsce !

Ogromną radość i satysfakcję przyniosło nam
rozstrzygnięcie przez Kapitułę wniosków i

przyznanie uczennicom z Annoboru -
Magdalenie i Monice Kisiel zaszczytnego

tytułu ,,Największe Sportowe Osiągnięcie w
Gminie Lubartów w roku 2016/17.''

II miejsce Martyny Kisiel z klasy I w Biegu
Malucha zorganizowanym przez

Stowarzyszenie Alwernia. Stowarzyszenie to
co roku organizuje festyn integracyjny,

podczas którego zbiera pieniążki dla
potrzebujących lubartowiaków.

Wiktoria Cieniuch i Aleksandra Sobstyn Wiktoria, Hania oraz Martyna Malwina Powroźnik z mamą w Lublinie

Jakub Powroźnik odbierający nagrodę Nagrodzona Natalia Małyska Na najwyższym podium - Monika Kisiel

Magda, Monika i Ola z p. Iwoną Szumiec Siostry Kisiel podczas wręczania nagród Dobiegająca do mety Maryna Kisiel(z przodu)
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WARTO  WIEDZIEĆPasjonaci są wśród nas...
- wywiad z Moniką i Magdaleną Kisiel oraz Aleksandrą

Sobstyn o ich sportowej pasji

 Nietypowy 
kalendarz
zimowy

    GRUDZIEŃ
6 grudnia – Dzień
Anioła/ Mikołajki
10 grudnia – Dzień
Pomocnika
11 grudnia – Dzień
Chruścików
13 grudnia – Dzień
Księgarza i Telewizji
dla Dzieci
15 grudnia – Dzień
Palenia Świec dla
Aniołków
17 grudnia – Dzień
bez przekleństw
21 grudnia

– Światowy Dzień
pozdrawiania
Brunetek
24 grudnia – Dzień
Raju
28 grudnia – Dzień
bez przykrości
31 grudnia – Dzień
Wybaczania

     STYCZEŃ
7 stycznia – Dzień
Dziwaka
11 stycznia – Dzień
Wegetarian
13 stycznia – Dzień
Przyjaźni
15 stycznia – Dzień

Wikipedii
16 stycznia – Dzień
Pikantnych Potraw
18 stycznia – Dzień
Kubusia Puchatka
23 stycznia – Dzień
bez Opakowań
Foliowych
24 stycznia–
Światowy Dzień
Środków 
Masowego Przekazu
25 stycznia – Dzień
Sekretarki
31 stycznia –
Międzynarodowy
Dzień Przytulania

    Boże Narodzenie 
(25 XII) wraz z
rozpoczynającą je
Wigilią obchodzimy
obecnie jako święto
chrześcijańskie.
    Wigilia Bożego 
Narodzenia (24 XII)
dzień poprzedzający
święto Bożego
Narodzenia.
    Punktem
kulminacyjnym dnia
jest uroczysta
kolacja, do której

tradycja nakazywała
zasiadać po
pojawieniu się na
niebie pierwszej
gwiazdki na pamiątkę
gwiazdy, prowadzącej
Trzech Króli do
stajenki.
    Kolację wigilijną
rozpoczyna:
- łamanie się
opłatkiem,
- składanie życzeń,
- modlitwa i czytanie
fragmentu Ewangelii

o narodzinach
Jezusa.
    W zależności od
regionu i tradycji
rodzinnych, zestaw
wigilijnych potraw jest
różny, ale powinno
być ich 12. Każdej
należy spróbować, co
ma zapewnić zdrowie
i szczęście przez
cały rok. Innym
zwyczajem tego
wieczoru jest
śpiewanie kolęd.

Kolędnicy - dawne zwyczaje
    W okresie Świąt Bożego Narodzenia po
wsiach chodzili przebierańcy: kozły, diabły,
turonie, bociany. Obchodzili domy z szopką
lub gwiazdą. Śpiewali kolędy i wesołe piosenki,
a gospodarze dawali im w nagrodę smakołyki
lub pieniądze. Przebierańców nazywano
kolędnikami.

Po zawiei, po śnieżycy
Białą wsią od chat do chat,

Wędrujemy kolędnicy,
Rozśpiewani w cały świat.

A witajcież, dobrzy ludzie,
Otwierajcie szerzej drzwi!

Przynosimy wieść o cudzie,
Co po całej ziemi grzmi!

Wiktoria: Cześć
dziewczyny!
Ola, Magda, Monika:
Cześć.
W.: Opowiedzcie
naszym czytelnikom
o waszej pasji. Co
trenujecie i jak długo
to już trwa?
Ola: Trenujemy
bieganie od trzeciej
klasy; także trwa to
już 4 lata.
W: Jak to się
zaczęło?
Monika: Zauważyła
nas nasza wuefistka,
p. Iwona Szumiec. To
ona pierwsza
dostrzegła nasze
predyspozycje w tym
kierunku i zaczęła
nas przygotowywać
do różnych zawodów.
W: Czy teraz
trenujecie tylko z p.
Szumiec?
Magda: Nie tylko.
Należymy do Klubu
MKL Nefryt Lubartów.
Pod okiem p. Nowaka
trenujemy trzy dni w
tygodniu.
W: Jak wyglądają
wasze treningi?
O: Na początku
biegamy ok. 1 km;
później rozciągamy
się. Po różnego

rodzaju ćwiczeniach
rozciągających nadal
biegamy, ale już na
określony dystans.
Jeden trening trwa ok.
1,5 godz.
W: Czy macie już
jakieś sukcesy?
O: Ja zajęłam III m. w
Ogólnopolskich
Biegach im. Gen.
Kleberga w Kocku.
Monika: Dla mnie
największym
sukcesem jak dotąd
jest zajęcie I m. w
Biegach Solidarności
w Lublinie. Za
najwyższe podium
otrzymałam także
tablet, który mam do
dzisiaj.
Magda: Ja w tych
samych biegach
zajęłam II miejsce.
Ważne jest również
to, że wszystkie
otrzymałyśmy tytuł
„Największe
Sportowe Osiągnięcie
w Gminie Lubartów w
2016/17 roku”!
W: Czy zatem
wiążecie z tym
sportem waszą
przyszłość?
Monika i Magda: Nie
raczej nie. Chcemy w
przyszłości

mieć raczej
pewniejsze zawody,
ale oczywiście sport
będzie zawsze
obecny w naszym
życiu – bo sport to
zdrowie!
Ola: Ja jeszcze nie
wiem dokładnie, co
będę robić w
przyszłości, ale
chciałabym bardzo
dostać się do szkoły
sportowej w Lublinie.
W: A czy macie
jakieś sportowe
marzenie?
Monika: Chciałabym
wygrać Olimpiadę na
3000 metrów. 
Magda i Ola: A my,
po prostu zawsze
zajmować najwyższe
miejsca. (śmiech)
W: A co z dietą?
Dziewczyny: Tylko
lekkie posiłki,a picie
jedynie po treningu.
W: Dziękuję wam za
ten wywiad.
Dz.: To była dla nas
duża przyjemność.
     Wiktoria Cieniuch

Dziewczyny przygotowujące się do biegu
Dziewczęta ... po
biegu
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krzyżówka

      Jesteśmy na facebooku !!!
                                            spannobor

NASZA TWÓRCZOŚĆ
            prace plastyczne naszych najmłodszych kolegów i koleżanek

            ***
Dzieci wybierają
zawody aktorek,
piosenkarzy,
strażaków,
policjantów, itp. Tylko
Jaś mówi, że chciałby
zostać św. Mikołajem.
– Czy dlatego Jasiu,
że roznosi prezenty? –
pyta nauczycielka.
Nie. Dlatego, że
pracuje raz w roku. 
           ***              

Przyjaciel pyta
Fonfarę: - Jak minęły
święta? - Wspaniale!
Żona serwowała mi
same zagraniczne
potrawy. - Jakie? -
Barszcz ukraiński,
fasolkę po bretońsku,
pierogi ruskie i sznycel
po wiedeńsku z
kapustą włoską.       
                            ***
Przedszkolak pyta
kolegę: - Co dostałeś

na gwiazdkę? -
Trąbkę. - Mówiłeś, że
dostaniesz lepsze
prezenty! - To super
prezent! Dzięki niej
zarabiam codziennie
10 złotych! - W jaki
sposób? - Tata mi
daje, żebym przestał
trąbić.
             ***
- Ilu jest na świecie św.
Mikołajów? - Tylu, ilu
jest rodziców.
             ***

     Mateusz
Kucharzyk

1. Zrobiony ze śniegu,
ma nos z marchewki.
2. Rozdaje prezenty.
3. Leżał w nim Jezus,
zamiast w kołysce.
4. Leżą pod choinką.
5. Pada zimą. 
6. Z nią spędzasz
święta; inaczej:
najbliżsi.

7. Ostatni miesiąc w
roku.
 8. Obchodzone 6
grudnia. 
9. Dostał je Jezus od
Trzech Króli. 
10. Najczęstsze
prezenty dla dzieci
spod choinki.
11.

Ciągną sanie św.
Mikołaja.
12. ... stróż.
13. Śnieżna pora roku.
14. Jeździ nimi
Mikołaj.

Zegary pierwszoklasistów

Buziaki przedszkolaków
Kacper Bordzoł

Aluś Hawrył

Hania Błaszczak

Konrad Żmuda Kotki maluchów Krzyś Walkowski

Michał Falkowicz

Krzyś Walkowski Lidzia GrymuzaWiktoria Niewiad.

      UWAGA !!!
Spośród uczniów,
którzy prawidłowo
rozwiążą
krzyżówkę i
zgłoszą się do
opiekuna gazetki 2
stycznia 2018 roku
wylosujemy jedną
osobę, która
otrzyma nagrodę
niespodziankę.      
Z jednej strony
kartki piszecie
hasło krzyżówki, a
z drugiej swoje
imię i nazwisko.
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