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Podsumowanie
Nareszcie - nadszedł dla wszystkich upragniony
koniec pierwszego semestru. Ostatnie oceny do
poprawy, a potem nauczyciele i uczniowie mogą
spokojnie odetchnąć. Ten semestr był bogaty w

emocje i różne wydarzenia, dzięki którym nie tylko
przepadały lekcje, ale również miło upływał nam

czas.Rozpoczęcie roku

W tym semestrze przeżywaliśmy
akademie z udziałem uczniów.
Dzięki takim właśnie występom

możemy pamiętać o różnych
rocznicach. Przez to, że razem

bierzemy udział w
przedstawieniach spędzamy

razem czas i ciągle uczymy się
nowych rzeczy.

Również cieszyliśmy się razem
ze Świąt Bożego Narodzenia.

Wspólne śpiewanie kolęd i
dzielenie się opłatkiem obudziło

w nas świąteczny nastrój.

Choinka

Jednak pamiętajmy, że życie szkolne nie opiera
się tylko na nauce. Co jakiś czas gościliśmy w

naszej szkole m.in.: filharmonię czy cyrk. Najlepiej
było, gdy przychodził moment ulgi - wybieraliśmy

się na wyjazdy do Radomia, gdzie mogliśmy
odpocząć od zeszytów i książek. W niektóre dni
były również organizowane dyskoteki z różnych

okazji - każdy mógł przyjść i się pobawić z innymi.
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AKADEMIE 
Jak zawsze na początku października
obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Nauczyciela. Klasa szósta przywitała
pierwszoklasistów i wprowadziła w
szkolne życie. Po ślubowaniu nastąpiła
część artystyczna dedykowana
nauczycielom w wykonaniu uczniów z
klasy V i VI. 

1 listopada

Listopad to szczególny miesiąc - w nim
poświęcamy nasz czas na obecność z tymi, którzy
odeszli. Akademia w wykonaniu starszych klas pt:
"Przemijanie" wywołała w nas głębokie refleksje na
temat tęsknoty czy pustki.
Podkreślane było to, że o naszych bliskich należy
pamiętać nie tylko od święta. Uczniowie recytowali
wiersze wprowadzające w zadumę oraz wykonali
piosenki, które nawiązują do Święta Zmarłych.

11 listopada to dzień ważny dla każdego Polaka. W
1918 roku po 123 latach niewoli nasza ojczyzna
odzyskała upragnioną niepodległość, za którą nasi
przodkowie płacili najwyższą cenę. To dzięki nim
możemy żyć w wolnej i bezpiecznej Polsce.
Akademia, którą przygotowała klasa siódma i
szósta przypomniała nam, jaki trud został włożony
w walkę o nasz kraj. Wspólnie słuchaliśmy
patriotycznych wierszy oraz piosenek
nawiązujących do tego dnia.

Jasełka

Przed przerwą świąteczną jest taki dzień na który
każdy czeka - Jasełka. W tym roku nietypowe
przedstawienie pokazało nam jak ludzie są
zabiegani i nie zwracają uwagi na innych. Na naszej
akademii gościliśmy wójta naszej gminy - pana
Sławomira Kruślińskiego. Spędziliśmy razem czas,
który wprowadzał w atmosferę Świąt Bożego
Narodzenia. Po wspólnym śpiewaniu kolęd,
podzieliliśmy się opłatkiem, a na koniec poszliśmy
na słodką Wigilię.
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WYCIECZKI
Zawsze nadchodzi ten dzień w semestrze,

kiedy możemy odłożyć zeszyty na
później. Dzięki wycieczkom spędzamy
wspólnie czas i świetnie się bawimy.

Naszą pierwszą wycieczką w tym roku
szkolnym był wyjazd do kina z okazji dnia
chłopaka. Starsze klasy obejrzały film pt:
„Tarapaty ” , a młodsze pt: „Gang
Wiewióra ” . Po seansach wszyscy poszli
na posiłek do różnych restauracji.

Kolejna wycieczka była przeznaczona dla
naszych najmłodszych kolegów i
koleżanek ze szkoły. Maluchy spędzały
dzień w Studiu Edukacji Artystycznej
PINEZKA w Radomiu na mikołajkowym
balu. Na przedszkolaków czekało
mnóstwo przygotowanych specjalnie dla
nich atrakcji oraz zabaw. Na koniec
pobytu odbył się słodki poczęstunek.

Ostatnim wyjazdem w tym semestrze było
odwiedzenie Game Baru, Laser Areny. Byliśmy tam
po raz pierwszy. Przy okazji odwiedziliśmy
siedzibę Straży Pożarnej. Każdy wrócił 
zadowolony i pełen wrażeń - w końcu nie na co
dzień można oberwać laserem od kolegi lub
koleżanki z klasy.

bal mikołajkowy

game bar
game bar
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Andrzejki Dyskoteka

Choinka Choinka

Każdy wie, że gdyby nieustannie w szkole
były tylko lekcje i prace domowe to
zabrakłoby miejsca na chwilę luzu,
szaleństwa. Więc nie mógł się u nas nie
pojawić ten czas - na dyskoteki czy
różnorodne imprezy. To dzięki nim
możemy odpocząć i odpędzić nasze myśli
od czekających na nas sprawdzianów czy
kartkówek.

Jak co roku, wybieramy w naszej szkole
samorząd uczniowski, który zgłasza
pomysły uczniów nauczycielom. W
międzyczasie wyszła propozycja
zorganizowania małej dyskoteki właśnie
prowadzonej przez nowo wybranych
przedstawicieli. Dużo uczniów
skorzystało z okazji i bawiło się świetnie
przy muzyce w tle.

Na koniec listopada jak to bywa wypadają
Andrzejki. Jest to jedna z kilku okazji do
zabawy w roku. Uczniowie klasy czwartej
z pomocą starszych kolegów z klasy
piątej przygotowali andrzejkowy salon
wróżb, który zawsze cieszy się
popularnością. Przy zabawie na sali
towarzyszyła nam muzyka grana przez
zespół.

Największą okazją do tańca i zabawy jest Choinka
Noworoczna. Podczas części artystycznej
zaprezentowało się wielu uczniów. Każdy z
występów był niepowtarzalny, wyjątkowy - widać
było jak dużo starań zostało włożone w ich
wykonanie. Naszą szkołę również odwiedził Święty
Mikołaj, który wraz ze swoimi pomocnikami
porozdawał wszystkim słodkie prezenty. Po tych
wrażeniach czekała nas jeszcze zabawa z
zespołem na sali i miło spędzony czas.
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KONKURSY
Czym byłby rok szkolny bez konkursów?
Są one po to, żeby spróbować swoich sił
na różny sposób. Co rok uczniowie biorą
udział w konkursach np. organizowanych
przez kuratorium. Niektórzy podejmują
się próby napisania testów z języka
polskiego i matematyki. Jednak, nie jest
to takie łatwe jak się na początku wydaje. Konkursów jest wiele, każdy może wybrać taki jaki

go interesuje. Można śpiewać, rozwiązywać
liczbowe zagadki czy biegać. Kiedy zbliża się Boże
Narodzenie jest organizowany konkurs recytatorski
w Białobrzegach. Reprezentanci naszej szkoły
wzięli w nim udział i uzyskali bardzo dobre
rezultaty. Dwie uczennice z klasy szóstej otrzymały
wyróżnienia.

Język polski jest bogaty w słowa, na
których pisownie trzeba zwrócić uwagę.
Nie brakuje również listy zasad, które
wskazują nam jak poprawnie zapisywać i
tworzyć zdania. Jest i konkurs
ortograficzny, do którego z chęcią
przystępowali uczniowie w naszej szkole.
Nie tylko z chęci zajęcia wysokiej lokaty w
nim, ale także dla sprawdzenia własnej
wiedzy.

Tuż przed Bożym Narodzeniem został
rozstrzygnięty konkurs na bożonarodzeniową
ozdobę świąteczną. Pierwsze miejsca we
wszystkich trzech kategoriach wiekowych zajęły
uczennice z naszej szkoły. Również przyznano
jedno drugie miejsce i trzy wyróżnienia.

W międzyczasie odbywał się konkurs na
najładniejszy świąteczny wystrój sali.
Każda klasa poświęcała całe przerwy
(zdarzało się, że nawet lekcje) żeby
wygrać i mieć jak najlepszy klimat u
siebie. Okazało się, że w pierwszej
kategorii wygrali uczniowie z klasy
drugiej, a w kolejnej - z klasy piątej.

wystrój sali

konkurs
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dzień nauczyciela

kino wycieczka

game bar

andrzejki

wycieczka mikołajki wszystkich świętych
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