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Przedstawienie jasełkowe

Jasełkowe diabły

Babcie, Dziadkowie, RodziceDaria i Damian z babciami

Pod okiem p. Sylwii
Cieniuch
przygotowały pokaz
mody dla seniora,
który rozśmieszył
wszystkich do łez!
Przedszkolaki
zaśpiewały
piosenkę w języku
angielskim, a grupa
starszych
dziewcząt
zatańczyła według 
choreografii

przygotowanej
przez  p. Iwonę
Szumiec. 
Dzieciaki, wspólnie
ze swoimi
wychowawczyniami, 
przygotowały także 
drobne upominki.  
Tak..., to był
wspaniały dzień! 
        Monika Kisiel

W tym
numerze:

I Z życia
szkoły
- Jasełkowe
wspomnienia,
czyli Dzień
Babci i Dziadka
- Szkolne
kolędowanie 
- Happening
antynikotynowy
-
Podsumowanie
I semestru
- Niezwykła
lekcja historii
- Warsztaty
plastyczne
przedszkolaków
II Pasjonaci są
wśród nas
- wywiad z
Hanią
Wierzchoń
III Wszędzie
nas pełno,
czyli wyjazdy,
wyjścia i
wycieczki...
- w świecie
bombek
- wyjazd do
kina i na
lodowisko
IV Coś
śmiesznego
- szkolne
suchary
V Szkolne
łamigłówki
- krzyżówka
VI Małe
kalendarium,

Jasełkowe
wspomnienia!

   22 stycznia,
zgodnie z tradycją
naszej szkoły,
obchodziliśmy
Dzień Babci i
Dziadka. Z tej okazji
wystawione zostały
Jasełka, które
wyreżyserowała p.
Małgorzata Rafał.  
Dekoracja, aktorzy
odtwarzający role
świętej Rodziny,
królów,
pastuszków,
aniołów i diabłów
przypomnieli nam o
minionych

już Świętach
Bożego Narodzenia.
Spektakl oglądało
wielu widzów, i nie
byli to tylko
dziadkowie, ale i inni
członkowie naszych
rodzin. Wysoka
frekwencja
ucieszyła przede
wszystkim małych
aktorów, którzy
przed swoimi
dziadkami chcieli
wypaść jak najlepiej
- była to ich forma
podziękowania za
opiekę i
wychowanie. Dzieci
pięknie tańczyły,
śpiewały 

i recytowały wiersze
- nawet po
angielsku!  
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Uczestnicy konkursu i jurorzy

Maja Gziut z babciami

Wiktoria i Natalia

Wiktoria Mucha Aleksandra Walkowska z klasy I Hanna Błaszczak z klasy II

  Dnia 9
stycznia 2018
roku, już po raz
czternasty,
odbył się w
naszej szkole
Gminny
Konkurs Kolęd
i Pastorałek pt.
"Szkolne
kolędowanie". 
  Udział w nim
wzięli
przedstawiciele
ośmiu szkół
podstawowych
z terenu Gminy
Lubartów. 
Konkurs odbył
się w trzech
kategoriach:
oddział "O",
klasa I, II, III
oraz klasy IV-
VII. 
  Dzieci
przygotowywały
się pod opieką i
kierunkiem
swoich
nauczycieli.

  Rywalizacja
okazała się
bardzo zacięta,
a poziom
wykonania
bardzo wysoki.
Jury w składzie:
p. Anna Kozak
– instruktor
śpiewu w
Lubartowie, p.
Anita Kusio-
dyrektor
SZASz  w
Lubartowie, p.
Beata
Wilczyńska-
dyrektor
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w
Lubartowie i p.
Tadeusz Wiak,
Przewodniczący
Komisji
Oświaty, miało
nie lada orzech
do zgryzienia.
Po burzliwych
obradach 

ogłoszono
wyniki:
Przedszkolaki:
I m.: Patrycja
Rak  –SP w
 Skrobowie 
II m.: Maria
Łukasik - SP w
Szczekarkowie
III m.: Julia
Egiert  – SP w
Wólce Rokickiej
Wyr.:Aleksander
Cieniuch - 
Przedszkole w
Łucce, Natalia
Dybała – SP
Nowodworze i
Aleksandra
Kosior – SP
Brzeziny.
Klasa I:
I m.: Jakub
Kuśmirek SP
Mieczysławka
II m.: Amelia
Paluszek - SP
Łucka
III m.: Anna Guz
- SP
Szczekarków

Wyr.: Lena
Wasak - SP
Wólka Rokicka,
Nikola Puła SP
Brzeziny.
Klasa II:
I m.: Alicja
Reszka - SP
Łucka
II m.: Julia
Urban - SP
Wólka Rokicka
III m.: Agata
Skrobowska -
SP Nowodwór
Klasa III:
I m.: Aneta
Mazurek - SP
Wólka Rokicka
II m.: Klaudia
Kapusta - SP
Brzeziny
III m.: Zuzanna
Aftyka - SP
Szczekarków
Wyr.: Hanna
Kloc - SP Łucka
oraz

Konrad Żmuda i Dawid Cybul
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Hanna Wierzchoń Członkowie jury Uroczyste wręczenie dyplomów i
nagród

Uczniowie i uczennice klasy 6

Uczennice klasy 4 Uczniowie klasy 7

Maja, Hania i Agata

  Został także rozstrzygnięty
konkurs plastyczny. Dzieci
niezwykle realistycznie ukazały, że
palenie papierosów szkodzi
zdrowiu, a kreatywność i
pomysłowość zostały nagrodzone
egzotycznymi owocami.
W kategorii klas IV- VII:
I miejsce: Wiktoria Cieniuch
II miejsce: Damian Ochmański,
Malwina Powroźnik i Piotr Wojtyła
III miejsce: Martyna Majewska
W kategorii klas 0-III:
I miejsce: Wiktoria Cybul, Ola
Walkowska
II miejsce: Wiktoria Lisek
III miejsce: Daria Ochmańska
Wyr.: Jakub Powroźnik

Dziękujemy wszystkim za
zaangażowanie !!!
                                  
                                Monika Kisiel

   W karnawale czas na bale… 

Zgodnie z tradycją w naszej szkole
odbyła się zabawa karnawałowa.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele
wspólnie bawili się przy dźwiękach
muzyki tanecznej. O pyszny
poczęstunek zadbali rodzice.
Tańczącym dopisywał świetny
humor,  zmęczeni i zadowoleni
czekają na następną zabawę.

Sylwia Domańska - SP Nowodwór
Klasy IV-VII:
I miejsce ex aequo:  Hanna
Wierzchoń  - SP Annobór i Oliwia
Urbaś - SP Łucka
II miejsce: Kinga Granat  - SP
Skrobów
III miejsce: Natalia Przysiadła - SP
 Wólka Rokicka
  Nagrody dla wszystkich
uczestników konkursu ufundowała
Gmina Lubartów.
  Wszystkim uczestnikom
gratulujemy i życzymy wielu
sukcesów!!!
                Wiktoria Cieniuch

             Happening
         antynikotynowy

   Dnia 8 grudnia w naszej szkole
odbył się apel poświęcony
tematyce antynikotynowej, który
przygotowała p. Iwona Szumiec.   
Na początku wszyscy obejrzeli
przedstawienie profilaktyczne pod 
tytułem ,,SĄD NAD
PAPIEROSEM‘’. Następnie klasy
V, VI i VII rywalizowały ze sobą w
kilku konkurencjach. Każda klasa
prezentowała scenkę rodzajową i
piosenkę antynikotynową,
odpowiadała na pytania z zakresu
szkodliwości palenia papierosów
oraz wykazywała się sprawnością
fizyczną.
   Zwyciężyła klasa VI; zaraz za
nią, na II miejscu uplasowała się
klasa V, zaś klasa VII zajęła
miejsce III.
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NIEZWYKŁA I NIECODZIENNA 
LEKCJA HISTORII

      Cmentarz 
        w lesie 

Uczniowie naszej szkoły

Przemawia Wójt Gminy

Inscenizacja wojenna

Inscenizacja wojenna

12 grudnia
nasza szkoła
miała zaszczyt
uczestniczyć w
uroczystym
podsumowaniu
projektu
realizowanego
przez Gminną
Bibliotekę
Publiczną w
Lubartowie p.n.
„Utrzymanie i
konserwacja
miejsc pamięci
na terenie
Gminy
Lubartów”,
które miało
miejsce przed
wyremontowanym
cmentarzem
wojennym w
miejscowości

Nowodwór-
Piaski. W
uroczystościach
wzięły udział
władze
samorządowe
Gminy
Lubartów,
radni,
kierownicy
jednostek
organizacyjnych,
księża,
mieszkańcy, 
nauczyciele i
uczniowie
szkół.
Zrewitalizowane
miejsca
pamięci,
montaż stałych
wystaw
edukacyjnych
ze skrzynką

historii
mówionej,czy
inscenizacja 
mają posłużyć
żyjącym w
czasach
pokoju, by
otoczyć czcią i
szacunkiem
poległych tu
żołnierzy.
Delegacja,
reprezentująca
Gminę
Lubartów –
Beata
Wilczyńska,
Krzysztof
Kopyść oraz

Stanisław
Borzęcki,
złożyła
symboliczne
wiązanki, a
my
zapaliliśmy
znicze. Na
zakończenie
uroczystości
można było
posmakować

wojskowych
przysmaków
- sucharów,
suszonej
wołowiny,
grochówki,
czy ogrzać
się przy
gorącej
herbacie.
      
Mateusz     
Bordzoł

Scena rekonstrukcyjna

  Rosjanie, w sierpniu 1915 roku, wycofując się z Lubelszczyzny
stosowali taktykę krótkiego wstrzymywania nieprzyjaciela na
umocnionych pozycjach.Taki właśnie opóźniający działania wojenne
charakter miały umocnienia w pobliżu Lubartowa. 6 sierpnia 1915 roku
austro-węgierska grupa uderzeniowa gen. Josefa von Rotha
zaatakowała te pozycje na odcinku między Lubartowem a Siedliskami,
przełamała je następnego dnia pod Nowodworem i zdobyła Lubartów.
Rankiem następnego dnia mieszkańcy tzw. Kępy (tak nazywano domy
stojące za torami kolejowymi na przeciw dworca), dowiedziawszy się o
nadchodzącym froncie, spakowali dobytek na wozy i ruszyli w stronę
lasu. Kiedy dotarli do lasu, napotkali cofające się wojsko rosyjskie.
Oficer rosyjski nakazał usunąć z leśnej drogi ludność cywilną, by nie
torowała przemarszu wojska. Po rozmowie z dowódcą wojsk
rosyjskich mieszkańcy Kępy zaczęli wyrąbywać w lesie trakt, aby
usunąć się w ten sposób armii z drogi. Rosjanie osiągnąwszy skraj
lasu ruszyli jeszcze kilkaset metrów w kierunku dworca PKP i Kępy.W
pospiechu okopali się 

Lubartów
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Podsumowanie 
I semestru

 

Rodzice i dzieci z oddziału przedszkolnego

Kacper Bordzoł z mamą

Krzyś, Czarek, Filip

  

         Warsztaty plastyczne
          u przedszkolaków :)

13 grudnia,
wśród naszych
najmłodszych
kolegów i
koleżanek,
zorganizowane
zostały
warsztaty
plastyczne.
Rodzice
wspólne ze
swoimi
pociechami
realizowali
temat: „W
oczekiwaniu na
Święta Bożego
Narodzenia”.        
Zajęcia te miał

wprowadzić
wszystkich w
nastrój
zbliżających się
świąt. Głównym
celem spotkania
była integracja
grupy,
rozwijanie
aktywności
twórczej oraz
wzbogacanie
wiadomości na
temat tradycji
bożonarodze-
-niowych. W
rodzinnej
atmosferze,
przy muzyce

kolęd, powstały
piękne bombki,
które potem
ozdobiły
choinkę. Dzięki
mamie Dawida i
Wiktorii
przedszkolaki
mogły ozdabiać
przepyszne
pierniki, które po
niedługim czasie
zostały z
apetytem
zjedzone przez
maluchy. 
Rodzicom
dziękujemy za
zaangażowanie!

na wysokości starego traktu
wiodącego z Lubartowa do wsi
Annobór. Czekali na nadciągające
za nimi wojsko austriackie. Zaczęła
się walka pozycyjna - na skraju
lasu Austriacy, a w okopach
Rosjanie, którzy po ciężkich
walkach wycofali się w stronę
dworca, paląc po drodze domy na
Kępie. 
Mieszkańcy Kępy cały dzień i noc
koczowali w lesie dokładnie
słysząc odgłosy walki i jęki
rannych. Wczesnym rankiem
zdecydowali się ruszyć w stronę
domów.  Na pobojowisku zastało
kilku mężczyzn, którzy zajmowali
się chowaniem ciał zabitych
żołnierzy. Najprawdopodobniej to
oni (oczywiście z rozkazu
Austriaków) założyli cmentarz, na
którym pochowani zostali tylko
Austriacy i Niemcy. Cmentarz ten
znajduję się na skraju lasu we wsi
Nowodwór - Piaski. 
                       Mateusz Bordzoł

W szkole  jest 50 uczniów:
- 16 w klasach I-III
- 34 w klasach IV-VII

Średnia szkoły to: 4,0

Najwyższą średnią uzyskali
uczniowie:
Martyna Majewska z kl.V - 5,18
Piotr Wojtyła z kl. V - 5,09

Jeżeli chodzi o średnią klas, to
wyniki przedstawiają się
następująco:
I miejsce - kl. V - 4,25
II miejsce - kl. IV - 3,86
III miejsce - kl. VI - 3,83
IV miejsce - kl. VII - 3,70

Frekwencja w szkole - 94,9%

Ze 100% frekwencją jest jedna
uczennica - Wiktoria Cieniuch z
kl. VI Gratulujemy zdrowia !!!
Najwyższą frekwencję mają
następujące klasy:
I miejsce - kl. VII - 95 %
II miejsce - kl. III - 92,6 %
III miejsce - kl. V - 92,4 %
Stypendium naukowe otrzymali:
Martyna Majewska i Piotr Wojtyła;
natomiast sportowe - Monika Kisiel,
Magdalena Kisiel i Aleksandra
Sobstyn.
   OGROMNE GRATULACJE !!!

Uczniowie z najwyższą średnią
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     Sukces Magdy Kisiel !!!
Nasza uczennica zajęła III miejsce
w biegach Grand Prix Polski
Środkowo-Wschodniej. Biegły też
Monika Kisiel(IVm.) i Ola Sobstyn

1. Patron Walentynek.      2. Chłopak + dziewczyna.
3. Miesiąc, w którym obchodzimy walentynki. 
4. Znak Walentynek.         5. Walentynki – to dzień …
6. Zapisujesz w nim swoje najskrytsze myśli.
7. Na przykład: róże.
8. Wręcza się go na urodzinach.
9. Spotkanie z drugą połówką.10. Pluszowy prezent.

Wszędzie nas pełno, czyli ...
  *wycieczki*wyjazdy*wyjścia*
  To,że podróże kształcą wie zapewne każdy. Wiedzą
o tym również nasi nauczyciele, którzy umożliwiają
nam zdobywanie wiedzy nie tylko zza szkolnej ławki.
Chętnie organizują nam różnego rodzaju wycieczki
edukacyjne i integracyjne, które zapadają nam w
pamięci na długo!

Na filmie "Cudowny chłopak"W fabryce bombek

Z "Księgi szkolnych sucharów"
1. Klasa V - przed wycieczką;
Nauczycielka: Zbiórka w dniu
wycieczki o godz. 7.30!
Wiktoria R.: To ja przyjdę
wcześniej, o 8.00.
2. Klasa IV - język polski;
Nauczycielka tłumaczy odmianę
rzeczownika przez przypadki.
Proponuje odmienić rzeczownik
"pies".
Nauczycielka:Mianownik- kto? co?
Uczniowie: Pies.
Nauczycielka: Dopełniacz- kogo?
czego nie ma?
Ala G.: Łukasza!
                     Pisało... samo życie

Na łyżwach

       MAŁE KALENDARIUM 
   Co nas niedługo czeka :) ;) ;)

- Europejska Randka w Ciemno z
okazji Dnia Kobiet
- Wyjazd najmłodszych na baśń
muzyczną pt."W Tajemniczej
Krainie Krasnali"
- Pierwszy Dzień Wiosny 
- Uroczysty apel  w hołdzie Janowi
Pawłowi II "Bądź blisko nas"
- Turniej Międzyklasowy w Piłkę
Siatkową o Puchar Przechodni Pani
Dyrektor Agnieszki Małyski
- Sparing w siatkę w Nowodworze

Monika, Magda i Aleksandra
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CZY WIESZ, ŻE
         WIELKANOC

PASJONACI
SĄ WŚRÓD
NAS - wywiad
z Hanią
Wierzchoń

Ola Sobstyn:
Cześć Haniu!
Hania
Wierzchoń:
Cześć!
Ola: Na
początku
dziękuję za
spotkanie i chęć
opowiedzenia
nam o swojej
pasji. Powiedz
proszę,

od kiedy
zaczęłaś
śpiewać?
Hania:
Śpiewam odkąd
pamiętam. Mój
pierwszy
publiczny
występ był w
przedszkolu.
Zaśpiewałam
wtedy piosenkę
z okazji Dnia
Mamy. Tamten
występ
uświadomił mi,
że dobrze się
czuję, kiedy

śpiewam.
Sprawia mi to
ogromną
przyjemność.
Ola: Czy
stresujesz się
przed
występami?
Hania: Nie,
nigdy. Lubię to
robić, wiem że
jestem w tym
dobra i chyba
dlatego nie
mam tremy. Nie
pamiętam,
abym podczas
jakiegokolwiek

występu
odczuwała
tremę. 
Ola: A czy
zawsze
śpiewasz
chętnie, a
może jesteś do
tego
zmuszana?
Hania: Lubię to
robić i nie trzeba
mnie do tego
zmuszać. 
Chętnie też
uczęszczam na
lekcje śpiewu.
Ola: A gdzie się

uczysz śpiewu?

   to najstarsze i najważniejsze
święto chrześcijańskie,
upamiętniające
zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa. Święta Wielkanocne
wraz z poprzedzającym je okresem
40-dniowego postu i pokuty mają
szczególne znaczenie w życiu
duchowym chrześcijan.
W polskiej kulturze nierozerwalnie
wiąże się z tymi dniami zwyczaj
strojenia w kościołach Grobów
Chrystusa.

   Symbole świąteczne: jajko-stało
się nieodzownym elementem
Wielkanocy. Jest znakiem
pokonania śmierci i symbolizuje
odradzanie się nowego życia.
   Dla chrześcijan kurczak
przebijający skorupkę – to symbol
zmartwychwstania Chrystusa i
nadziei na nasze
zmartwychwstanie.
   Zwyczaj święcenia pisanek- to
tak, jak talizman broniący ludzi
przed złem, symbol zdrowia i życia,
miłości i płodności. 
- Czarny pieprz dodany do
koszyczka wielkanocnego
symbolizuje gorzkie zioła, których
Izraelici używali podczas
spożywania baranka paschalnego.
- 3600 km od brzegów Chile, na
Oceanie Spokojnym znajduje się
Wyspa Wielkanocna, odkryta w
1722r.

Hania Wierzchoń na ludowo

Hania Wierzchoń

uczysz śpiewu? 
Hania: Chodzę na lekcje śpiewu do
MDK i PMDK. Tam raz w tygodniu
spotykam się z moją nauczycielką
śpiewu - p. Grażyną Grymuzą.
Ola: Czy wiążesz ze śpiewam
swoją przyszłość?
Hania: Tak naprawdę to nie wiem,
co chciałabym robić w przyszłości,
i czy chciałabym śpiewać
zawodowo. Gdybym jednak
wybrała drogę artystyczną, to
chciałabym śpiewać w zespole. 
Ola: Powiedz nam proszę o
twoich sukcesach. W jakich
konkursach brałaś udział?
Hania: O..., wszystkich nie jestem
w stanie spamiętać. W wielu
zajmuję I miejsca. Z takich
najważniejszych w ostatnim czasie
to...: I miejsce w Gminnym
Przeglądzie Pieśni i Piosenki
Ludowej, czy II miejsce w
Gminnym Przeglądzie Piosenki
Patriotycznej.
Ola: Dziękuję ci bardzo za
spotkanie i życzę jeszcze więcej
sukcesów.
Hania: Dzięki.            Ola Sobstyn
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      8 marca
 DZIEŃ KOBIET

- Odkrycia archeologiczne
dokonane w okolicach Wrocławia
potwierdzają, że zwyczaj
malowania jaj był praktykowany w
Polsce od X wieku.
- Zajączek wszedł do tradycji
świątecznej w germańskich
legendach. Był on towarzyszem i
świętym zwierzęciem bogini
wiosny. Symbolizował płodność i
odradzającą się co roku przyrodę.
Obecnie dzieci w wielkanocny
poranek poszukują jajek i
podarunków zostawionych dla nich
np. w ogrodzie przez zająca.
- Wędliny na wielkanocnym stole
są symbolem zamożności.
- Tsoureki - to tradycyjny
wielkanocny chleb wypiekany w
Grecji. Ozdabiany jest barwionym
na czerwono jajkiem.
- Popularne imię we Francji –
Pascal pochodzi od łacińskiego
słowa oznaczającego Wielkanoc.

  RADOSNEGO
  ALLELUJA !!!
                             Monika Kisiel

   „Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego
Chrystusa    pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach
wierzących nadzieję i
radość.”                                                                                                      św. Jan Paweł II

Świąteczny baranek

Róże dla naszych Pań!

        Z OKAZJI DNIA     
              KOBIET

  
  Dla kobiet, które znamy 
 moc życzeń dzisiaj mamy,
  dużo szczęścia i miłości
   oraz kwiatów i radości,
  niech się to niesie na cały
kraj, dziś dla Pań 
wszystko naj... naj... naj...

                   Męska część redakcji: 
                      Mateusz Bordzoł 
                      Mateusz Kucharzyk
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