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Trzy, dwa, jeden… Ru-sza-my!
Nastrojowo, świątecznie, zimowo – szkoła udekorowana
i przygotowana. My także już zwarci i gotowi! Pierwszy
numer Szkolnych Newsów oddajemy do Waszych rąk
przed Świętami Bożego Narodzenia. Chcielibyśmy, by
ten wyjątkowy czas, każdy z Was spędził w ciepłym,
rodzinnym gronie, a gdy znudzi się Wam pałaszowanie
pyszności czy oglądanie telewizji, zajrzyjcie na nasze
strony.  Zachęcamy do lektury i współpracy.
Zapraszamy!                                                      Redakcja
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Uroczystości patriotyczne

Rok 2018 obfitował w uroczystości
upamiętniające setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości -
nie zabrakło ich także w szkole w
Czernięcinie.

Biało-czerwona galaretka

30 października odbył się dzień patriotyczny. To jedna
z głównych akcji jakie zrealizowano w naszej szkole.
Rozpoczął się od patriotycznego śniadania, na którym
podano m.in. biały ser z czerwonymi warzywami.
Następnie odbyło się szkolne karaoke, na którym
uroczyście odśpiewano hymn państwowy, a później
wszyscy śpiewali pieśni patriotyczne. Tego dnia każdy
ubrał się odświętnie, w nasze barwy narodowe. Na
piersiach z dumą noszono biało-czerwone serca.
Uczniowie zajadali czerwone galaretki przygotowane
przez wychowawców. Na zakończenie szkolnego
dnia, biało-czerwony pochód przemaszerował na
cmentarz, by oddać cześć poległym żołnierzom.

Uroczysty przemarsz na cmentarz parafialny

Fot. M. Antończak

Fot. M. Antończak
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Koleją imprezą był patriotyczny konkurs recytatorki,
który odbył się 8 listopada. Wiersze recytowały
najmłodsze dzieci z naszej szkoły. Przedszkolaki i
uczniowie pierwszej klasy z zaangażowaniem podjęli
się tego wyzwania. Za trud włożony w naukę wszyscy
występujący otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Dzień dla Niepodległej

9 listopada był dniem szczególnym. Braliśmy udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”. Zebrani na sali
gimnastycznej o godzinie 11.11 uroczyście odśpiewaliśmy hymn Polski. W tym samym czasie przewodnicząca
samorządu uczniowskiego Katarzyna Sikora wraz z dyrektorem naszej szkoły p. Małgorzatą Sikorą
reprezentowały naszą szkołę w Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu. Gala podsumowywała
przedsięwzięcia szkól Lubelszczyzny podjęte w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości. Nasza szkoła była jedną z tych, które otrzymały certyfikat biura rekordów za pobicie rekordu w
jednoczesnym tańczeniu poloneza w wielu lokalizacjach.

Katarzyna Sikora 

Kwiaty w barwach narodowych

Fot. M. Antończak

Fot. M. Antończak
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Ruch dla każdego

O swojej pracy, studiach i szkole opowiada p. Michał Zdybel
– nowy nauczyciel wychowania fizycznego w naszej szkole.

J.K.: -Dzień dobry, jestem z gazetki szkolnej. Jest pan nowym
nauczycielem i z pewnością uczniowie chcieliby się dowiedzieć trochę
więcej o panu. Czy mogę zadać kilka pytań?
-M.Z.: Dzień dobry. Pytaj śmiało.
J.K.: - Jaki był pana ulubiony przedmiot w szkole i dlaczego został pan
nauczycielem w-fu?
M.Z.: -Od najmłodszych lat interesował mnie sport. Jak się pewnie
domyślasz moim ulubionym przedmiotem w szkole było wychowanie
fizyczne. To jest to, co zawsze chciałem robić, dlatego skończyłem AWF.
J. K.: -Czy są jakieś specjalne egzaminy na te studia?
M.Z.: -Tak, aby dostać się na wychowanie fizyczne trzeba przede
wszystkim zdać maturę, a następnie egzaminy wstępne. Każdy kandydat
na nauczyciela wychowania fizycznego zdaje testy sprawnościowe z
takich dyscyplin jak lekkoatletyka, pływanie, gry zespołowe lub
gimnastyka.
J. K.: -Czy praca wuefisty jest trudna?
M.Z: -Jest na pewno bardzo wymagająca. Trzeba znać anatomię
człowieka, wiedzieć jakie wykonać ćwiczenia, aby uaktywnić daną partię
mięśni.
J. K.: -Czy lubi pan swoją pracę i od ilu lat pracuje pan jako nauczyciel?
M.Z: -Naturalnie, że lubię! To już mój ósmy rok pracy w zawodzie.
J. K.: -Czy prowadzi pan jeszcze inne zajęcia poza naszą szkołą?
M.Z: -Tak, prowadzę. Jestem opiekunem drużyny młodzików TUR
Turobin. Spotykamy się cyklicznie, trenujemy i bierzemy udział w
zawodach piłki nożnej.
J. K.: -Kilka lat temu prowadzona była w mediach kampania „Stop
zwolnieniom z w-fu”. Czy obecnie młodzież nadal niechętnie ćwiczy,
bierze zwolnienia z lekcji?
M.Z: -Nadal występuje ten problem, ale uobecnienie ma już całkowitych
zwolnień z lekcji wychowania fizycznego. Uważam, że to bardzo dobrze,
gdyż uczniowie mogą wykonywać przynajmniej niektóre z ćwiczeń. Ruch
to podstawa.
J. K.: -Co należy robić, aby być sprawnym fizycznie?
M.Z: -Przede wszystkim liczy się systematyczność. Polecam spacery z
kijkami- nornic walking, to sport dla wszystkich.
J. K.: -Dziękuję za rozmowę i życzę pozostania z nami jak najdłużej.
M.Z: -Ja również dziękuję.
Rozmawiała: Julia Kwietniowska

Michał Zdybel

Klasa IV

Fot. K. Chachuła

Fot. Anna Derkacz
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Andrzejkowy wieczór w szkole

29 listopada w przeddzień
wspomnienia św.
Andrzeja społeczność
naszej szkoły spotkała się
na ostatkowej dyskotece.
Imprezę zorganizował
samorząd uczniowski pod
opieką wychowawcy
Michała Zdybla oraz przy
czynnym udziale
nauczycielek: Marzanny
Antończak, Anny
Derkacz, Agnieszki
Puławskiej i Joanny
Puchały.

Coś na ząb

Zaplecze gastronomiczne na
imprezie tanecznej zabezpieczało
koło wolontariatu wraz
z zaangażowanymi  rodzicami.
Orzeźwiający kompot,  przepyszne
ciasta i pożywne kanapki
serwowane były na jadalni. Jak
poinformowała nas Joanna
Puchała, opiekun koła - Dochód
ze sprzedaży produktów
żywnościowych zostanie
przeznaczony na cele statutowe
szkolnego koła wolontariatu.

Tańce, hulanki, swawole

Tego popołudnia i wieczoru nastrojowo udekorowana sala gimnastyczna
stała się miejscem wróżb i szalonych tańców. Tajemniczymi wróżkami
były uczennice klas VII i VIII. Oprawą muzyczną zajęli się koledzy z
najstarszej klasy.  Każdy uczestnik miał szansę poznać swoją
przepowiednię i wziąć udział w wybranej przez siebie konkurencji.
Ogromną popularnością cieszyła się andrzejkowa fotobudka w której
poprzebierani w komiczne dodatki,uczniowie i nauczyciele mogli wykonać
sobie pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło kolorowych włosów,
różnorodnych masek,  niecodziennych nakryć głowy, śmiesznych
dodatków czy zabawnych napisów. Wybór był naprawdę duży. Jedynym
ograniczeniem był tylko czas i pojemność  karty pamięci w aparacie. 

Piątek bez odpytywania
Zgodnie z zapowiedziami wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w
andrzejkowej zabawie zwolnieni byli tego dnia z części obowiązków
ucznia. Nauczyciele okazali się wyrozumiali i tego dnia nie wywoływali do
odpowiedzi.

K.d. kl. VIII

Fotobudka Fot. M. Antończak



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 1 12/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Newsy

Podwójna wizyta 
św. Mikołaja

6 grudnia w naszej szkole pojawił się św. Mikołaj!
Dzieci dostały prezenty, a w zamian za otrzymane
podarki zerówka obdarowała gościa własnoręcznie
upieczonymi pierniczkami, a maluchy - wykonanym
przez siebie portretem świętego. Nie za brakło też
piosenek i wierszyka dla niezwykłego przybysza.

Następnego dnia, 7 grudnia ponownie zawitał do nas
św. Mikołaj. Tym razem zaprosił go nowy wójt gminy
Turobin, p. Andrzej Kozina. Mikołaj przyjechał z
prezentami dla wszystkich dzieci – nawet tych
starszych oraz nauczycieli. Na koniec p. dyrektor,
Małgorzata Sikora podziękowała gościom za
odwiedziny i upominki, a przedstawiciele samorządu
uczniowskiego wręczyli gościom mikołajkowe
pamiątki.

Szymon Pyda, Bartłomiej Tomasik

Mikołaj w przedszkolu

Miła niespodzianka

Fot. A. Puławska

Fot. M. Antończak
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To nas interesuje

Odważne koleżanki

„Szok” nas rozbawił

Osiemnastego października 2018 r. w naszej szkole
gościliśmy cyrk „Szok”, który przyjechał do nas ze
swoim widowiskiem. Podczas przedstawienia
mogliśmy podziwiać sztuczki dwójki artystów. Był
także wąż, który zaciekawił każdego. Ten długi gad,
wywołał sporo emocji- jedni się go bali, a inni
podchodzili bez lęków. 

Cała nasza szkoła bawiła się świetnie! Artyści dali nam
możliwość odkryć swoje talenty cyrkowe. Chętni
występowali na scenie razem z profesjonalistami. Cyrk
wywołał w naszej szkole wspaniałą atmosferę, a gdy
pokazy dobiegały końca można było kupić pamiątki np.
sztuczny nos, balony.
Myślę że warto wybrać się na takie wesołe
przedstawienie. Dobra zabawa jest gwarantowana!

Kacper Dunaj Książka, którą należy czytać z wyobraźnią

Autorem książki pt.”Mały Książę” jest Autoine de Saint-
Exupery. Ten pisarz inspiracje do swoich książek
czerpał ze swoich podniebnych przygód - był pilotem
lotnictwa cywilnego. Głównym bohaterem powieści jest
Mały Książę. To nieszczęśliwy i bardzo smutny
chłopiec, który mieszka na swojej planecie z
przyjaciółką różą. Pewnego dnia spotyka pilota, z
którym postanawia wyruszyć w podróż, pozostawiając
różę. Odwiedza planety i poznaje tam różne postacie.
Chłopiec ocenia ich zachowanie jako dziwne.
Stwierdza, że nie potrafią marzyć. Wyrusza też na
Ziemię, na której dowiaduje się co to jest miłość
i przyjaźń.

„Mały Książę” to pozycja, która zainteresuje dzieci,
młodzież jak i dorosłych. Jest w niej dużo elementów
fantastycznych. Mały Książę opisuje spojrzenie
dziecka na współczesny świat. Autor chce nam
przekazać, że powinniśmy odnaleźć w sobie dziecko,
wtedy będziemy mogli cieszyć się z najprostszych
rzeczy. Trzeba umieć marzyć i wierzyć, że marzenia
mogą się spełnić. Według mnie ta książka nie ma
żadnych wad, to znakomita lektura, którą powinien
przeczytać każdy człowiek, niezależnie od wieku.
Zachęcam do przeczytania.

Amelia Koziej

Tydzień temu dostałem w prezencie grę Saints Row IV
na konsolę PlayStation3. Chciałem zrecenzować ten
produkt z uwagi na to, że wywarł na mnie ogromne
wrażenie. 
Czwarta odsłona przygodowej gry akcji stworzona
przez Volition i wydana przez Deep Silver w 2013 roku
odniosła sukces. 
W grze jesteśmy przywódcami gangu "Świętych", lecz
szybko przesiadamy się na fotel samego prezydenta
Stanów Zjednoczonych. Radość nie trwa jednak długo,
ponieważ na Ziemię napada żądny władzy kosmita
Zinyak, który pragnie zabrać nam ziemskie surowce
oraz kobiety. Jedynym oddziałem mogącym
powstrzymać tę zagładę jest gang Third Street Saints,
którego jesteśmy przywódcą. 
  Gra jest bardzo zwariowana za co  ją bardzo cenię.
Pochwalić muszę humor gry, który jest na wysokim
poziomie. Na  plus zasługuje również Soundtrack gry,
który wypadł lepiej niż w poprzedniej wersji - Saits Row
The Third. Jedyną wadą nie dotycząca do końca
rozgrywki jest to, iż na konsolę nie wyszła Polska
wersja językowa gry. Saints Row IV jest produkcją
godną polecenia każdemu graczowi.

Kacper Ładniak

Fot. D. Kwiatkowska
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RUSZ GŁOWĄ I UŚMIECHNIJ SIĘ

.

1.Mazurek Dąbrowskiego
2. …… Jan Paderewski, polski
kompozytor
3. Zachodni zaborca Polski
4. …… 3 maja
5. Charakterystyczna polska
czapka narodowa
6. ………. narodowa – rozetka w
barwach biało-czerwonych
7. Józef…., polski działacz
społeczny i niepodległościowy
8.Wschodni zaborca Polski, zajął
największą powierzchnię
9. Napoleon ….., utworzył Księstwo
Warszawskie
10. Broń, którą posługiwali się
kosynierzy w walkach
11. Biało - czerwona, Polski
12. Południowy zaborca Polski
13.Walczyli podczas insurekcji
kościuszkowskiej
14. Społeczność zamieszkująca
tereny wiejskie

Choinka

Co mówi
bombka do
bombki?
-Chyba nas
powieszą.

Są święta
Bożego
Narodzenia.
Nagle Jasio
przychodzi do
mamy i mówi:
-Mamo choinka
się pali.
-Synku, nie
mówi się „pali”
tylko „świeci”.
Po chwili Jasio
znów
przychodzi:
-Mamo, a teraz
firanka się
świeci.
Wybrała:
A.Złomańczuk

OGŁOSZENIE
Oddam w dobre ręce 8 kotków. Koty są oswojone oraz
zadbane, mają 9 miesięcy. Proszę o kontakt. Klaudia
Chachuła z klasy V, Gaj Czernięciński.

Bombka

K. Więczkowski

Fot. D. Ziętek

Rys. M. Witek


