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25 października 2017 roku odbyła się uroczystość
ślubowania  uczniów klasy pierwszej. 
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25 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się
długo wyczekiwana przez dzieci uroczystość
ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej.
Tego dnia 15 uczniów zdało swój pierwszy szkolny
egzamin. Pierwszoklasiści wykazali się
umiejętnościami wokalnymi, recytatorskimi.
Udowodnili, że zasługują na przyjęcie do społeczności
szkolnej. Następnie odbyło się ślubowanie, w którym
pierwszaki obiecały być pilnymi i wzorowymi uczniami,
dobrymi kolegami, a swoim zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Pan
Dyrektor Artur Oniszko ogromnym ołówkiem oficjalnie
pasował „małych bohaterów dnia" na pełnoprawnych
uczniów naszej szkoły.

15 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Brzostówce odbył się XIV Festiwal
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. 
Podczas festiwalu prezentowały swoje umiejętności
wokalne również uczniowie naszej szkoły:
 soliści kl. I-III –Julia Gdula, soliści kl. IV-VII- Natalia
Listosz, zespół w składzie: Amelia Czerwoniak,
Joanna Dębska, Michał Gdula, Szymon Wojtyła.
Natalia Listosz zajęła II miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Zespół z naszej szkoły zajął II miejsce. 
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13 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w wycieczce do Lublina. Pierwszym punktem
programu było zwiedzanie Muzeum na Zamku
Lubelskim. Następnie udaliśmy się na wystawę
klocków lego. Największe wrażenie zrobiły: wykonany
z miliona klocków Air Force One, czyli samolot
prezydenta Stanów Zjednoczonych, figury Roberta
Lewandowskiego (wykonana z 70 tysięcy klocków),
Agnieszki Radwańskiej (z 40 tysięcy klocków),
Marcina Gortata (214- centymetrową figurę wykonano
z 120.013 elementów) oraz Rafała Sonika i jego quada,
modele ukazujące budowę układów i narządów
wewnętrznych człowieka. Wycieczka była bardzo
udana.

Pokazy z fizyki organizowane przez Instytut Fizyki
UMCS w Lublinie cieszyły się zainteresowaniem
naszych uczniów. Program pokazów obejmował
ciekawe zagadnienia i doświadczenia z mechaniki,
elektrostatyki, akustyki oraz radioaktywności. Jak
działa silnik odrzutowy, jak zmniejszyć siłę w celu
wykonania pracy, do czego służy klatka Faradaya i
generator Van de Graaffa, co to jest i jak działa jonolot,
kiedy włosy jeżą się na głowie, jak to się dzieje, że
metalowa rura może grać i gra tylko w pionie, a
ułożona poziomo już nie, które promieniowanie jest
szkodliwe dla zdrowia? Na te i wiele innych pytań
można było znaleźć odpowiedzi.eksperyment
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NOC BIOLOGÓW to ogólnopolska akcja, w której
biorą udział uniwersyteckie wydziały przyrodnicze z
całej Polski, w tym także Wydział Biologii i
Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie. 12 stycznia 2018 r. uczniowie z kl. VII i VI
uczestniczyli w "Nocy Biologów" na UMCS w Lublinie.
Akcja ma na celu przede wszystkim zaciekawić
młodzież naukami przyrodniczymi, zaprezentować
biologię w niekonwencjonalny sposób, przybliżyć
skomplikowane zjawiska przez pokazanie ich z bliska.

.

. .

25 stycznia nasza szkołę odwiedzili Studenci z Koła
Naukowego przy Zakładzie Ratownictwa
Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Przeprowadzili oni lekcję o ratowaniu życia drugiego
człowieka. Przedstawili najważniejsze informacje za
pomocą prezentacji multimedialnej. Po niej zaczęły się
ćwiczenia praktyczne. Uczniowie ćwiczyli pozycję
boczna bezpieczną oraz ćwiczenia resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Każdy uczeń miał możliwość
wykonania tych czynności samodzielnie. 
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Święto Babci i Dziadka odbyło się 24 stycznia 2018 r.
Aby podziwiać występy swoich kochanych wnuków
przybyło wiele babć i dziadków. Dzieci z klasy „O-III”
przygotowały wspaniały występ artystyczne
przepełnione radością, śpiewem, tańcem i muzyką.
Wnuczęta wykonały upominki, którymi obdarowały
przybyłych gości. W przyjęciu gości pomagali rodzice,
którzy przygotowali słodki poczęstunek. Był to
niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede
wszystkim dla ich babć i dziadków. Dzień w którym
gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości. .

. .

Dnia 26 stycznia 2018 roku uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w I Gminnym Przeglądzie Kolęd i
Pastorałek Polskich i Angielskich Piosenek
Świątecznych, który został zorganizowany przez
Publiczną Szkołę Podstawową w Nowej Wsi. Celem
imprezy była popularyzacja tradycyjnych,
staropolskich kolęd i pastorałek oraz angielskich
piosenek świątecznych, w środowisku dzieci i
młodzieży szkolnej. Naszą szkołę reprezentowały
cztery zespoły.
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ZABAWA CHOINKOWA - RELACJA

27 stycznia 2018 r. odbyła się zabawa choinkowa. W
sobotnie popołudnie w Naszej
szkole słychać było gwar i muzykę. Uczniowie z
wielkim zapałem oczekiwali na
odbywającą się tego dnia zabawę choinkową.
Na początku Pan Dyrektor Pan Artur Oniszko powitał
wszystkich zebranych gości.
Następnie uczniowie kl. IV-VII zaprezentowali licznie
zgormadzonej publiczności część
artystyczną. Tego dnia pięknie udekorowana sala na
kilka godzin wypełniła się
śmiechem, tańcem i muzyką. W szkole długo
oczekiwany gość Święty Mikołaj wręczył
wspaniałe paczki. Zabawy poprowadzili animatorzy.
Uroczystość ta jest okazją do
wyśmienitej zabawy oraz spotkania się całej
społeczności szkolnej.
Rodzicom składamy serdeczne podziękowania za
przygotowane paczki
oraz pyszny poczęstunek. Zabawa dobiegła końca i
nie możemy
doczekać się następnej...
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