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Zmiany w szkole

W roku szkolnym
2018/2019 jak
informuje nas
dyrektor
Małgorzata
Sikora naszej
szkole uczy się
127 uczniów. W
placówce
znajdują się dwa
oddziały
przedszkolne, a
uczniowie uczą
się w klasach I-
VIII. W tym roku
szkolnym  kadra
pedagogiczna
powiększyła się o
nowych
pracowników.

Nauczyciele

Wychowawcą
najmłodszej grupy
przedszkolaków
została pani
Agnieszka
Puławska.
Nowymi
nauczycielami są :
Małgorzata Kolano
- nauczyciel
edukacji dla
bezpieczeństwa,
Czesława Bida -
plastyczka,
Agnieszka
Buszowska -
zajmuje się
zaburzeniami
wymowy oraz
prowadzi koło
dziennikarskie,

Iwona Snopek -
pani od muzyki
oraz Michał Zdybel
– nauczyciel
wychowania
fizycznego.

Sale

W związku ze
zmianami w
naszej szkole
powstały nowe
pracownie. Część
korytarza
zaadaptowano by
utworzyć salę
klasy IV. Bibliotekę
przeniesiono na
parter i znajduje
się obok stołówki a
w jej miejscu

uczy się klasa V.
Powstał gabinet
logopedyczny w
którym znajduje
się kącik pamięci,
gdzie
zgromadzone są
dawne elementy
wyposażenia
domów, zdjęcia i
informacje o
patronie naszej
szkoły - Szymonie
Szymonowiczu.
Odnowiono klasę
ósmą i część
korytarza.

Wyposażenie

Posiadamy
również

nowe meble do
części klas. Został
zakupiony monitor
do klasy VIII oraz
projektory. Nowe
meble otrzymała
klasa IV i V. Dla
nauczycieli zostały
zakupione dwa
laptopy. W remont
zaangażowali się
wolontariusze oraz
rodzice dzieci
uczęszczających
do szkoły.

Martyna Derkacz
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Dzień pełen wrażeń i podziwu – wycieczka do Lublina

Kapela na koncercie w urzędzie wojewódzkim

31 stycznia 2019 roku uczniowie klasy VII i VIII ze
Szkoły Podstawowej w Czernięcinie wzięli udział w
wycieczce szkolne do Lublina. 
Pierwszą atrakcją było uczestnictwo w Koncercie
Kolęd Dawnych„Dla Ciebie Polsko!” w wykonaniu
Kapeli Turobińskiej. Impreza artystyczna odbyła się w
Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.
Patronatem tej uroczystości byli: Wojewoda Lubelski
Pan Przemysław Czarek oraz Lubelski Kurator
Oświaty Pani Teresa Misiuk. 
Nasza obecność na koncercie nie była przypadkowa,
gdyż trzy uczennice naszej szkoły wchodzą w skład
kapeli.
Biorąc pod uwagę opinie uczestników tego eventu
wykonanie oraz aranżacja występu była wyśmienita.

Widownia

Drugą część wycieczki spędziliśmy w Centrum Handlowym PLAZA Lublin. Pierwszą godzinę pobytu w tym
miejscu mieliśmy przeznaczoną na spożycie obiadu. Natomiast pozostały czas spędziliśmy siedząc w
wygodnych fotelach w kinie. Komedią, którą obejrzeliśmy był film pt. „Miszmasz, czyli kogel mogel 3”. Po filmie
wszyscy weszli do powrotnego autobusu i nie wiadomo kiedy znaleźliśmy się w Czernięcinie.
Tak oto, zakończył się dzień pełen wrażeń oraz podziwu.

Kacper Więczkowski

Fot. M. Antończak

Fot. M. Antończak
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O Kapeli Turobińskiej słów kilka

Kapela Turobińska działa od
lutego 2016 roku.  Zespół
prowadzi Edyta Prokopiuk.
Sercem zespołu są młodzi
ludzie, którzy kochają
muzykę. Specjalizują się w
muzyce ludowej,
patriotycznej, religijnej i
rozrywkowej. 

W skład zespołu wchodzą nie tylko
rodowici mieszkańcy gminy
Turobin. Muzycy pochodzą również
z gminy Radecznica i Sułów. Jest
to swoista arka Noego, która skupia
pod swoimi skrzydłami talenty i
pasje, a także ocala od zagubienia.

W styczniu 2019 roku Kapela Turobińska kolędowała w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Koncert kolęd  pod
hasłem „ Dla Ciebie Polsko – kolędy dawniej i dziś” odbył się pod  honorowym patronatem wojewody lubelskiego-
Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty -Teresy Misiuk. Koncert poprzedziła krótka historia
kolędowania w okresie Bożego Narodzenia na Lubelszczyźnie, którą  przedstawiła Elżbieta Michalczuk, wizytator
wydziału kształcenia ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie.Następnie Elżbieta Fim, wizytator wydziału
kształcenia ogólnego Kuratorium Oświaty w  Lubliniezaprezentowała skład kapeli: Aleksandra Żybała  - skrzypce,
Zuzanna Sołtys - flet poprzeczny, Katarzyna Sikora – bęben, Patrycja Krzyszczak – ukulele, Ewelina Prokopiuk- 
saksofon barytonowy, Mikołaj Batyra –  saksofon altowy, śpiew, Mateusz Brodaczewski – akordeon, Paweł
Kusaj -śpiew, akordeon, Martyna Brodaczewska – śpiew, Magda Pastuszak- śpiew, Julia Zwolak – śpiew,
Julianna Kulesza – śpiew, Marta Smyk- śpiew, Wiktoria Kolano –śpiew, Aneta Peichert – śpiew, Edyta Prokopiuk
– kierownik zespołu – gitara, śpiew , Małgorzata Sikora – opiekun
Koncert prowadziła Edyta Prokopiuk – założyciel, kierownik  artystyczny  „Kapeli Turobińskiej”. W repertuarze
kapeli znalazły się kolędy, pastorałki i pieśni bożonarodzeniowe. Młodzi artyści przygotowali także kilka
nieznanych utworów, które zostały na nowo odkryte i opracowane przez panią Edytę. Odbiorcy  koncertu mogli
usłyszeć kolędy i pieśni opowiadające historię narodzin Dzieciątka Jezus, przekazujące życzenia świąteczne -
jednym słowem takie, jakie dawniej były śpiewane podczas kolędowania  w okresie Bożego Narodzenia.  Zespół
przybliżył klimat dawnych lat, muzykę i słowa  kolęd naszych dziadków i pradziadków. 

Kapela Turobińska

Kapela Turobińska podczas występu Fot. Ze zbiorów kapeli
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Wywiad z Pauliną Markiewicz - instruktorką tańca w
naszej szkole

Na turnieju

Szkolne Newsy: Co Panią zainspirowało do zostania tancerką?
Paulina Markiewicz: To była decyzja mamy, to ona mi „kazała” ,
początkowo nie chciałam, ale później już mi się spodobało.
Sz. N.: Od kiedy zaczęła się Pani interesować tańcem?
P.M. : Tak jak mówiłam na początku na zajęcia zaprowadziła mnie mama i
bardzo mi się to nie podobało, ale tak po 2-3 tygodniach stwierdziłam, że to
jest w sumie ok. Z własnej woli zaczęłam więcej trenować w gimnazjum.
Sz. N.: Czy uczyła się Pani pod okiem instruktora czy bardziej była Pani
samoukiem?
P.M.: Od początku mojej przygody z tańcem byłam zapisana do klubu
tanecznego, a więc wszystkie treningi były pod okiem  trenera, Pana
Piotra, którego widuję do dzisiaj.
Sz. N.: Ile zna Pani tańców towarzyskich i czy wszystkie kroki do nich
Pani zna?
P. M.: Tańce znam wszystkie, jest ich dziesięć. A jeśli chodzi o kroki czy
figury to na pewno nie znam wszystkich. Nie znam tancerza, który
przyznałby się do tego, że zna wszystkie kroki nawet, jeśli jest mistrzem
świata.

Sz. N.: Jakie były Pani wyniki, gdy zaczynała Pani swoją przygodę z tańcem?
P. M.: Na turnieje zaczęłam jeździć mniej więcej po pół roku mojego tańca. Z kategoriami dziecięcymi jest tak, że
wszystkie dzieci mają pierwsze lub drugie miejsce i tak też było ze mną. Początki to były same zwycięstwa.
Sz. N.: Gdzie jeździła Pani na turnieje?
P.M.: Ja jeździłam na turnieje dosyć blisko, głównie były to turnieje w kraju, a jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne
to: Czechy, Słowacja i Ukraina.
Sz. N.: Jaki styl tańca towarzyskiego jest Pani ulubionym?
P. M.: To jest trudne pytanie, ponieważ zawsze tańczyłam dwa style (standardowy i latynoamerykański – przyp.
red.) i oba bardzo lubiłam, więcej pracy jednak poświęciłam na standard i to chyba on jest moim ulubionym.
Sz. N.: Jak długo Pani trenuje?
P. M.: Obecnie już nie trenuję, ale cała moja przygoda z tańcem jeśli chodzi o treningi trwała 14 lat. Teraz tańczę
albo dla własnej przyjemności, żeby sobie coś przypomnieć lub wtedy, gdy pracuję z dziećmi.
Sz. N.: Dlaczego wybrała Pani akurat zawód tancerki?
P.M.: To jest trudne pytanie, bo w sumie to nie wiem… Poświęciłam na taniec tyle lat, że ciężko byłoby mi się z
tym całkiem rozstać. Niestety przez kontuzję musiałam porzucić treningi. Poza tym chyba lubię pracę z
dziećmi…
Sz. N.: Dlaczego postanowiła Pani uczyć tańca?
P.M.: Tak jak już mówiłam nie chciałam całkiem odcinać się od tańca i go porzucać, dlatego postanowiłam
uczyć. Okazało się to całkiem fajne pod warunkiem, że dzieci są grzeczne…

Fot. P. M.
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Sz. N.: Jak długo pracuje Pani w klubie Top-Art?
P.M.: W klubie Top-Art. Pracuję bardzo krótko, bo od listopada, od czasu, gdy zaczęłam
prowadzić u Was zajęcia. Wcześniej nie znałam ani Ewy, ani Rafała. Widywałam ich czasem
na turniejach, ale osobiście ich nie znałam. Napisałam do Ewy, wtedy, gdy szukała
instruktora i tak to się zaczęło.
Sz. N.: Czy zdarza się Pani krzyczeć na uczniów?
P.M.: Tak, ale staram się nie robić tego zbyt często, ponieważ można zrazić do siebie
swoich podopiecznych, a po drugie są inne sposoby egzekwowania tego, co chce się
uzyskać.
Sz. N.: Kto jest Pani idolem?
P.M.: Dmitry Zharkov ponieważ udowodnił, że ciężką pracą można dostać się na sam szczyt.
Sz. N.: Czy zna Pani osobiście słynnych tancerzy?
P.M.: To zależy co macie na myśli mówiąc znanych… Na pewno znam tancerzy, których Wy
możecie znać, np. tych którzy występowali w „Tańcu z gwiazdami”: Oskara Dziedzica, Jacka
Jeschke, jego brata Wojtka , Janka Klimenta czy sędziego Michała Malitowskiego. Świat
tancerzy jest mały.
Sz. N.: Dziękujemy za poświęcony nam czas.
P. M.: Ja również dziękuję i zapraszam na zajęcia.
Pytania przygotowały i wywiad przeprowadziły:
Klaudia Chachuła,
Julia Kwietniowska,
Dominika Dąbska

Z partnerem Fot. Ze zbiorów prywatnych P. M.
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Moc życzeń dla dziadków
Dnia 28.01.2019 roku w poniedziałek w naszej szkole odbyło się przedstawienie z okazji obchodzonych 21
i 22 stycznia dnia babci i dziadka.
Tego dnia społeczność naszej szkoły zgromadziła się na sali gimnastycznej. Przedstawienie przygotowali
uczniowie z klasy drugiej. Mogliśmy usłyszeć piosenki i wiersze, które były podziękowaniem  dla naszych babć i
dziadków. Widzowie obejrzeli także przedstawienie pt.: ,,Śpiąca królewna’’. Aktorzy w pięknych kostiumach
wczuli się w swoje role, a dekoracje dopełniły całości. Wszystko poprowadziła pani Joanna Puchała,
wychowawczyni klasy drugiej.
We wtorek młodzi artyści wystąpili już przed honorową publicznością –swoimi najbliższymi, ukochanymi
babciami i dziadkami.  Występ wypadł bajecznie. Po pełnym emocji przedstawieniu seniorzy otrzymali drobne
upominki od swoich wnuków, a rodzice klasy drugiej zaprosili gości na poczęstunek. Święto babci i dziadka to
niewątpliwie dzień pełen uśmiechów i wzruszeń.

Uczniowie klasy V

Niezwykła kraina
„Opowieści z Narnii Lew, czarownica i stara szafa” C.S Lewisa to książka którą niedawno przeczytałam i którą
zapamiętam na długo, dlatego chciałabym podzielić się z czytelnikami opinią na jej temat.
Książka opowiada o dwóch różnych światach: prawdziwym i fantastycznym. Autor opisuje przygody czwórki
dzieci , które  schroniły się przed działami wojennymi w domu profesora. W jednym z pokoi odnajdują stara szafę,
przez którą dostają się do krany Narnii. Panuje tam wieczna zima z powodu rządów złej  Białej Czarownicy.
Pozbawić ją władzy mogą  tylko potomkowie Adama i Ewy. Rodzeństwo składa się z dwóch dziewczyn i dwóch
chłopców. Bohaterowie przeżywają wiele przygód, a jeden z nich – Edmund skuszony propozycją władzy
postanawia pomóc złej czarownicy. Rozpoczyna się walka ze złem, która wciąga i zaskakuje.
Opisywana przeze mnie lektura, to powieść fantastyczna. Narnię zamieszkuje bardzo dużo dziwnych postaci  i
zwierząt  które przeplatają się z tymi znanymi nam z lasu. Biała Czarownica posługuje się dziwną magią -
zamienia nieposłusznych podanych w kamienie. Do tej niezwykłej krainy przechodzi się przez starą szafę,
zamieniając lato, które panuje w świecie ludzi na wieczne mrozy w krainie Narnii. Pobyt w tym magicznym
miejscu nie powoduje upływu czasu w świecie realnym.
Moim zdaniem „Opowieści z Narnii” to bardzo ciekawa lektura. Znajdziemy w niej niesamowite opisy krainy lodu,
a także bohaterów ją zamieszkujących - to wszystko pobudza naszą wyobraźnię, a nieoczekiwane zwroty akcji
trzymają czytelnika w napięciu. To lektura, którą trzeba przeczytać!

Martyna Antończak

Fot. A. Buszowska


	Zmiany w szkole
	W roku szkolnym 2018/2019 jak informuje nas dyrektor Małgorzata Sikora naszej szkole uczy się 127 uczniów. W placówce znajdują się dwa oddziały przedszkolne, a uczniowie uczą się w klasach I-VIII. W tym roku szkolnym  kadra pedagogiczna powiększyła się o nowych pracowników.
	Moc życzeń dla dziadków
	Niezwykła kraina


