
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa w
Szczekarkowie
Szczekarków 124
21-100, Lubartów

Numer 2 12/18

Prosty przepis na pierniki korzenne

Niech te Święta będą całe jakby z bajek, niechaj gwiazdka z nieba leci. Niech
Mikołaj tuli dzieci, biały puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy

gada. Niech choinka pachnie pięknie, no i radość będzie wszędzie!

życzenia

Składniki: 
80 dag mąki, 
45 dag miodu, 
15 dag cukru pudru, 
20 dag masła, 
2 jajka, 
2 płaskie łyżeczki sody oczyszczonej, 
40 g przyprawy do piernika, 
2 łyżeczki kakao. 
Przygotowanie: Masło rozpuścić z miodem w garnuszku. Ostudzić. Do mąki dodać soda,
cukier, kakao, przyprawa do piernika. Wbić jajka i powoli mieszając, dolewać masło z
miodem. Mieszamy całość do czasu, gdy ciasto zrobi się tak gęste, że trzeba zacząć
wyrabiać je rękami. Wałkujemy cienko i wycinamy pierniczki. Układamy na blasze
wyłożonej papierem do pieczenia, pieczemy ok. 8 minut w 180 stopniach. Po ostudzeniu
zdobimy.                                                                                                  Iwona Grzeszczak

DO SIEGO ROKU!!!
Szczęśliwego
Nowego Roku!
Happy New Year!
Ein glückliches neues
Jahr!
���!
Šťastný Nový Rok! (CZ)
Bonne année! (FR)
Feliz año nuevo! (SP)
S Novim Godom! (RUS)
Gelukkig Nieuwjaar! (NL)
Akemashite Omedetou
Gozaimasu! (J)
Godt Nytt År! (NOR)
Boldog uj evet! (H)

Filip Wróbel

W tym numerze:

Przedszkolaki w Straży
Pożarnej.

Godzina Kodowania.

Przedszkolaki o swoim
projekcie "Piękna Nasza
Polska Cała"

Nasi uczniowie
na Drużynowych
Mistrzostwach Powiatu
Lubartowskiego

Godzina Kodowania,
organizowana w ramach
Tygodnia Edukacji
Informatycznej w USA, jest
największą inicjatywę
edukacyjną w historii,
adresowaną do uczniów i
nauczycieli z całego świata.
W Szczekarkowie 3.12.2018
kodowali uczniowie klasy I
na zajęciach kodowanie i
programowanie. Ich
działania zostały
nagrodzone Certyfikatem.

Filip Wróbel
Godzina Kodowania

"Każdy uczeń w każdej szkole powinien mieć
możliwość nauki informatyki" 

Hadi Portavi
inicjator Godziny Kodowania
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Logo

Motylki patriotycznie

Grupa przedszkolna Motylki ze Szczekarkowa działa! Przedszkolaki doświadczają jak ważny był
ten rok z uwagi na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. W rozmowie z Przedszkolakami
dowiadujemy się o projekcie Piękna Nasza Polska Cała. W związku z tym podejmowali różne
wyzwania. „Ten rok jest rokiem wyjątkowy, bo obchodzimy bardzo ważną rocznicę.” – opowiada nam
Weronika. Przedszkolaki bardzo chętnie opowiadają co się u nich dzieje w związku z tym projektem.
„Bo ważne jest, żeby być Polakiem i być patriotą” – dumnie wyjaśnia nam Przemek. „A dla mnie super
był pokaz mody patriotycznej” – radośnie opowiada Oliwia, dodając jeszcze, że chętnie śpiewali hymn,
uczyli się tańców ludowych, piosenek i wierszyków. 

Logo projektu

-Co jeszcze się Wam podobało w tym projekcie?
Bartek: „Mi się podobało jak wyjeżdżaliśmy do
Lublina i zobaczyliśmy tam stroje takie ważne i
tradycje. To było tak dawno temu. I jest ważne do
dziś.”

Z Przedszkolakami rozmawiała Justyna Mąka

Nad całym przebiegiem projektu czuwała pani
Edyta Sadurska. „Bardzo się cieszę, że mogłam
wysłuchać co mają do powiedzenia nasze Motylki
na temat realizowanego projektu. Teraz wiem, że
było warto.”- dzieli się swoją refleksją ze
zdziwieniem malującym się na jej twarzy po tym
wszystkim co usłyszała. Wśród działań
podejmowanych były również występy dla
rodziców oraz zapoznanie Przedszkolaków z
 repertuarem lokalnego zespołu
Rokiczanki. Działania podjęte w ramach projektu
miały na celu zasygnalizować rangę obchodów
rocznicy Niepodległości i choćby w minimalnym
stopniu zaszczepić patriotyzm i polskość
przedszkolakom. Po rozmowie z
Przedszkolakami można pokusić się o
stwierdzenie, że cel został osiągnięty. 

Alicja Mucha

Motylki w Straży
13 grudnia 2018 roku nie zwracając uwagi na
pogodę Motylkowo ze Szczekarkowa wyruszyło
na podbój Straży Pożarnej w Lubartowie. Kto nie
marzy o tym, aby zasilić dzielne oddziały straży
pomagając ludziom w potrzebie. Wystarczy
zapytać o to chłopców z grupy przedszkolnej,
którzy już na kilka dni wcześniej nie mogli się
doczekać na to spotkanie. Panowie strażacy
okazali się być bardzo gościnni odkrywając przed
dziećmi tajniki remizy strażackiej. Pokazując wóz
strażacki i wyposażenie panowie opowiadali o
swojej pracy. W czasie spotkania dzieci poznały
podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
i dowiedziały się jak ważne są pierwsze sekundy
po wypadku. 

Iwona Grzeszczak

Z wizytą w straży

Być strażakiem...

W drodze powrotnej do Szczekarkowa Motylki
obejrzały wystawę  Bożonarodzeniową w
Urzędzie Gminy Lubartów i obejrzeli piękną
choinkę pod ratuszem w centrum Lubartowa. 
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W szkole Podstawowej w Szczekarkowie uczniowie bardzo
chętnie uczęszczają na zajęcia świetlicowe z panią Anną Grudą.

Redakcja szkolna wybrała się na zajęcia
porozmawiać z uczestnikami. Dzieje się
tu dużo ciekawych rzeczy. Zawsze robią
coś nowego odkrywając tajniki różnych
sztuk plastycznych. Obecnie dominuje
atmosfera Świąt... 

"Na zajęciach
świetlicowych robiliśmy
choinki i ozdabialiśmy
je różnymi ozdobami.
Wszystko jest takie
błyszczące i kolorowe.
Śpiewaliśmy również
kolędy." 

Marysia kl. I

"Chętnie przychodzę
do świetlicy, ponieważ
robimy bardzo
pomysłowe prace
plastyczne. Teraz czuć
magię Świąt. Robimy
różne ozdoby
choinkowe,  które
zabierzemy do domu."

Kinga kl. III

"Na zajęciach bardzo
lubię, kiedy robimy
prace plastyczne. Tym
razem przed Świętami
robiliśmy
własnoręcznie choinki,
które później
dekorowaliśmy
ozdobami z brokatu."

Wiktor kl. III

Dzieci bardzo chętnie
odpowiadały na
pytania. Cały czas były
zachwycone tym co
się dzieje wokół nich.
Jedno przez drugie
opowiadały o tym co
się dzieje, jak
przygotowują się do
różnych uroczystości,
dekorują korytarze
szkolne swoimi
pracami, odkrywają
poszczególne święta i
uroczystości z
kalendarza. 

"Mikołaje, choinki,
śnieżynki to prace
plastyczne, które

robiliśmy na zajęciach

świetlicowych. To
wszystko przypomina

mi, że Święta są już
bardzo blisko." 
/Weronika kl. I/

Warto czasami się
zatrzymać i posłuchać
co mają do
powiedzenia nasi
młodsi koledzy i
koleżanki i na nowo
spojrzeć z taką
dziecięcą świeżością
na to co obok nas się
dzieje. 

Justyna Mąka

Wystawa świetlicowa

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w tenisie
stołowym - Igrzyska młodzieży szkolnej w
tenisie stołowym. Szkołę Podstawową w
Szczekarkowie reprezentowali Jakub Woźniak i
Filip Wróbel. Zajęli III miejsce. Gratulacje!!!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne są dumni! 
Za miejsca 1 – 3 były puchary, natomiast
wszystkie startujące drużyny otrzymały
pamiątkowe dyplomy ufundowane ze środków
finansowych Starostwa Powiatowego w
Lubartowie.                                       Alicja Mucha

Z Pozdrowieniami z Kancelarii Premiera RP
18 grudnia 2018 roku Szkoła w Szczekarkowie w
dalszym ciągu świętowała magiczną rocznicę
Oddzyskania Niepodległości przez Polskę. Tego
dnia w ramch naszej akcji "Kronika dla
Niepodległej" każdy uczeń i pracownik Szkoły w
Szczekarkowie otrzymał upominek z Kancelarii
Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w postaci
Flagi Polskiej. Dzięki takim chwilom dzieci i
młodzież jeszcze bardziej uświadamiają sobie jak
ważna jest dbałość o to co nasze, polskie, o
naszą Ojczyznę. To są Gesty i wspólne działania,
o których nie nauczysz się z książki.

Iwona Grzeszczak

Bożonarodzeniowa Burza Mózgów w klasie II.
W czasie zajęć uczniowie z klasy II zostali
poproszeni, aby podawali wyrazy, które kojarzą
im się z nadchodzącymi Świętami Bożego
Narodzenia. Dzięki wyrazom przywoływanym
przez uczniów zrobiło się tak miło, świątecznie,
kolędowo, wręcz rodzinnie. Wystarczy spojrzeć
na sielską anielską tablicę, która powstała w
czasie zajęć pod okiem pani Małgorzaty Guz.

Filip Wróbel

Burza Mózgów

Szczekarków Team
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ZSE w Lublinie,  Instytut Historii UMCS, IPN Lublin
organizuje konkurs „Rodzinna historia”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży naszego miasta i regionu najnowszą historią. Polega
na przesłaniu do organizatora pracy pisemnej (reportaż, wywiad rzeka, lub inna forma literacka).
Tematem prac mają być rodzinne historie opisujące prawdziwe zdarzenie z lat 1939 - 1989 r.,
którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś z rodziny lub znajomych opisującego. Inspiracją  do
przygotowania niech będą stare zdjęcia bądź inne pamiątki rodzinne, które łączą  się z prawdziwymi
wydarzeniami historycznymi z lat 1939 (od wybuchu II wojny światowej) do wyborów czerwcowych
1989 r.
XII edycję konkursu honorowym patronatem objęli: Poseł na Sejm RP Pan Lech Sprawka,
Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk,
Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS Pan prof. dr hab. Robert Litwiński  oraz Dyrektor
Lubelskiego Instytutu Pamięci Narodowej Pan Marcin Krzysztofik.
Konkurs jest adresowany do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych Lublina i województwa
lubelskiego. Zgłoszenie się do konkursu polega na przesłaniu do organizatora w terminie  do dnia 27
lutego 2019r. Objętość pracy pisemnej nie powinna przekraczać 8 stron formatu A4 wydrukowanych
standardową czcionką 12-punktową przy pojedynczej interlinii. Do pracy można dołączyć dodatkowe
materiały w formie fotografii, kopi dokumentów itp. W kategorii szkół podstawowych – prezentacja
multimedialna w programie PowerPoint – minimum 10 slajdów. 
Jeśli jesteś zainteresowany to o szczegółowe informacje, porady i wsparcie zgłoś się do swojego
nauczyciela. Daj sobie szansę i opowiedz historię swojego regionu. 

Alicja Mucha

świątecznie

20 grudnia 2018 roku mury Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie zakolędowały się. Tego dnia
miał miejsce Konkurs Śpiewania Kolęd. Wyjątkowo duża liczba młodych artystów wzięła udział w
Konkursie. W Jury zasiedli pani dyrektor - Anna Zmysłowska, pani Iwona Szumiec, pani Agnieszka
Romaneczko oraz pani Małgorzata Guz. Na publiczności obok kolegów i koleżanek młodych artystów
zasiedli Rodzice, którzy przyszli wspierać swoje Pociechy.  
W kategorii oddziałów przedszkolnych:
I miejsce - Julia Aftyka
II miejsce - Zuzanna Panek & Hanna Melchior
III miejsce - Bartosz Kubicki, Oliwia Listosz, Wiktoria Bednarczyk, Milena Borychowska, Michał Koziej
W kategorii klas I-III:
I miejsce - Maria Łukasik
II miejsce - Anna Guz
III miejsce - Natalia Sierocińska, Karolina Marzec, Weronika Szczepaniak, Martyna Tomaszewska,
Arkadiusz Mirosławski, Filip Szysiak
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!! Jesteście fenomenalni!!!

Iwona Grzeszczak

Wspólne kolędowanie

Wspólne kolędowanie

Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie
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Redakcja: I. Grzeszczak, F. Wróbel, J. Mąka
Opiekun: Edyta Borowicz-Czuchryta

Zachęcamy do Konkursu "Odpowiedzialne
korzystanie z numeru alarmowego 112".
Termin realizacji do 15.01.2019!!!
Zadanie polega na wykonaniu komiksu
promującego odpowiedzialne korzystanie z
numeru alarmowego 112. Komiks powinien być
co najmniej formatu A4 i zawierać co najmniej 6
obrazków.
Organizatorem konkursu jest Wojewoda Lubelski.
Celem jest promowanie treści dotyczących
działania numeru alarmowego 112, uwrażliwienie
na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za swoje
działania i zdrowie i życie innych ludzi, rozwijanie
twórczych zdolności młodzieży oraz poznanie
technik tworzenia komiksu.

Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału
w konkursie. Jeśli masz pytania pytaj
nauczycieli. Daj sobie szansę i przygotuj
pracę! Powodzenia!!!

Iwona Grzeszczak

oprac. Filip
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