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                 ZABAWA KARNAWAŁOWA W SZKOLE

      9 lutego 2019 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 Artur Oniszko powitał wszystkich
zebranych gości. Następnie uczniowie kl. IV pod kierunkiem pani
B. Mierzwińskiej i W. Gągoł zaprezentowali licznie zgromadzonej
publiczności część artystyczną. Zabawne przedstawienie pt.:
„Królewna Śmieszka” rozbawiło do łez wszystkich
zebranych. 
     Tego dnia pięknie udekorowana sala na kilka godzin wypełniła
się śmiechem, tańcem i muzyką.  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...

                     KARNAWAŁ

      Karnawał to okres od Trzech Króli do
wtorku “diabelskiego”, czyli “kusego”,
przed Środą Popielcową,  poprzedzający
Wielki Post. 
        Początki karnawałowych zabaw,
połączonych z przebieraniem się, sięgają
w Zachodniej Europie czasów
Średniowiecza, skąd przywędrowały do
Polski i zaowocowały powstaniem
przebogatej obrzędowości, wyrosłej na
gruncie narodowych i ludowych
zwyczajów. 
     W miastach urządzano w
najpiękniejszych salach, np. ratuszowych,
bale karnawałowe, które często były
balami maskowymi, natomiast w
prywatnych mieszczańskich domach –
potańcówki.
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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.
11 stycznia 2019 r. uczniowie z kl. VII i VIII z
opiekunami  uczestniczyli w "Nocy Biologów" na
UMCS w Lublinie.
            
                       POKAZY CHEMICZNE
 Organizacja tego typu działań skierowana jest na
popularyzację chemii. Zajęcia prowadzone
były w formie pokazów, często również przy asyście
młodzieży . Podczas pokazów przeprowadzane były
najbardziej wybuchowe i spektakularne
doświadczenia. Tego typu demonstracje pomagają w
zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole.
Odwiedziliśmy również Instytut Biologii i Biotechnologii
UMCS,gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach, które
poprowadził Kierownik Muzeum
Zoologicznego pan dr Jacek Chobotow. Warsztaty
miały tytuł „Barwy w przyrodzie”.
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Obejrzeliśmy film pt. „Poleski Park Narodowy”
oraz poznaliśmy czynną ochronę żółwia w
Ośrodku Ochrony Żółwia Błotnego .

Potem zwiedziliśmy Ośrodek Dydaktyczno –
Muzealny Poleskiego Parku Narodowego w
Załuczu Starym.

Uczniowie klas V-VIII uczestniczyli w wycieczce
edukacyjnej do Poleskiego Parku Narodowego. Celem
wycieczki było poznanie piękna i
bogactwa przyrodniczego Poleskiego Parku
Narodowego. Następnie udaliśmy się z przewodnikiem
na najstarszą ścieżkę przyrodniczą
„Dąb Dominik” wiodącą przez torfowiska porośnięte
roślinnością zbliżoną do podbiegunowej tundry.

..

      SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI

Klasy O-III naszej szkoły uczestniczyły
w interaktywnym widowisku „Doktor Dolittle i jego
zwierzęta czyli filmowe safari”
Oprócz wiadomości o egzotycznych zwierzętach,
które dzieci nabyły poprzez aktywny udział
w przedstawieniu, zostały również przypomniane
i utrwalone inne wiadomości: numer alarmowy 112,
czy położenie Afryki na mapie świata.
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Podsumowanie Drugiej Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Świat oczami młodych”. Klaudia Kęska
wzięła udział w uroczystym podsumowaniu II
edycji konkursu plastycznego „Świat oczami
młodych”, które odbyło się 26 września w Sali
Kolumnowej Ministerstwa Środowiska w
Warszawie. Nagrody finalistom konkursu wręczał
Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

.

 W Woli Sernickiej rozegrano Gminny
Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Serniki. Pomysłodawcą i organizatorem turnieju był
Pan Paweł Woźniak Wójt Gminy Serniki oraz Komisja
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. W
rywalizacji wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe
z Gminy Serniki Uczniowie Naszej Szkoły, po zaciętej
rywalizacji zajęli pierwsze miejsce w kategorii chłopcy
klas IV-VI oraz czwarte miejsce
w kategorii chłopców klas VII-VIII i Gimnazjum.
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W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli
Sernickiej odbył się Gminny Turniej Noworoczny.
Celem turnieju było popularyzowanie wśród dzieci gier i
zabaw ruchowych oraz rozwijanie
świadomego udziału w różnych formach aktywności
sportowo-rekreacyjnej we współzawodnictwie
sportowym. Konkurencje oparte były na grach
i zabawach ruchowych. W turnieju wzięły udział
reprezentacje ze wszystkich szkół z terenu Gminy
Serniki. Nasza drużyna zajęła I miejsce .
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