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WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW W GRONIE UCZNIÓW

             Pasowanie pierwszoklasistów               W
NUMERZE:

    Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Czernięcinie odbyło się 29.10 2019 r.
o godz. 9.30. Uroczystość zorganizowała wychowawczyni klasy pierwszej, pani Henryka
Pietroń – Polska, a prowadzącą imprezę była Maja Derkacz - uczennica klasy piątej. 
    Pierwszaki przedstawiły się i zaprezentowały to, czego się nauczyły w szkole. Ich
występ obejmował recytację wierszy i śpiew piosenek. Po części artystycznej odbyło się
uroczyste ślubowanie. Do grona uczniów przyjęto dziesięcioro dzieci.
    Swoją obecnością zaszczycili nas pan wójt Andrzej Kozina wraz z radnym panem
Romanem Królem. Obok zaproszonych rodziców i gości na widowni zasiadło grono
pedagogiczne na czele z panią dyrektor Małgorzatą Sikorą oraz wszyscy uczniowie
naszej szkoły. 
    To był wyjątkowy dzień dla pierwszoklasistów!
                                                                                                                    Dorota Skiba
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Wycieczka rowerowa

Przygotowania do wyjazdu

Na trasie wycieczki Widok na zbiornik Nielisz
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W dniu 22 października
2019 odbyła się druga
wycieczka rowerowa
,,Rowerem po Roztoczu
Zachodnim’’. 
Trasa wycieczki
przebiegała przez
następujące miejscowości:
Czernięcin Główny,
Zaporze, Mokrelipie,
Sąsiadka, MOR Kulików
(Green Velo),Bzowiec,
Zabłocie, Czernięcin
Poduchowny, Czernięcin
Główny.

   Wycieczkę rowerową zorganizowała pani Dorota Kwiatkowska. Wzięły 
w niej udział cztery klasy – czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. 
Start wycieczki rozpoczął się  o godzinie 8.30 z Czernięcina Głównego.
Następnym przystankiem było Zaporze, a kilka kilometrów później
Mokrelipie, gdzie zwiedziliśmy kościół. Po chwili dojechaliśmy
do Sąsiadki, gdzie czekała nas bardzo trudna przeszkoda do pokonania.
Wejście na bardzo dużą górę sprawiło nam wiele trudu, ale opłacało się,
ponieważ później było ognisko i smaczne kiełbaski. Po odpoczynku 
w Sąsiadce pojechaliśmy do MOR (Miejsca Obsługi Rowerzystów)
Kulików, gdzie zwiedziliśmy Nielisz oraz mieliśmy postój. Później
jechaliśmy przez miejscowość Bzowiec, a dalej przez Zabłocie.
Następnie wyruszyliśmy do Czernięcina Poduchownego w którym 
już wszyscy byli bardzo zmęczeni. Po chwili dotarliśmy do szkoły.
Trasa wycieczki liczyła łącznie 50 kilometrów. Była zorganizowana 
w celach rekreacyjnych.
                                                                                             Amelia Dziura

Fot. A.D.

Fot. M.D. Fot. M.D.
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                    Moja przygoda z Kapelą Turobińską

Kapela Turobińska to 16 osobowy zespół instrumentalno – wokalny. Prezentujący szeroką gamę utworów
muzycznych, na każdą okazję. Śpiewam w tym zespole już od czterech lat więc bardzo dobrze pamiętam
jego początki i to, że aby mógł zaistnieć należało poświęcić mnóstwo czasu, samozaparcia i wyrzeczeń. 
Próby, próby i jeszcze raz próby. Spotykamy się raz w tygodniu, ale na kilka dobrych godzin. Atmosfera 
w naszej kapeli jest tak bardzo sympatyczna i miła – jak w rodzinie, że  po prostu chce się przebywać
jak najczęściej w grupie tak przesympatycznych ludzi.

Latem mamy bardzo dużo koncertów tak więc moje weekendy zazwyczaj spędzam z kapelą na wyjazdach
koncertowych. U nas nie ma nudy! Repertuar jest ciągle zmieniany w zależności od pory roku i imprez
okolicznościowych. Niebawem zaczynamy przygotowywać się do kolędowania z czego bardzo się cieszę, 
bo uwielbiam tę świąteczną atmosferę.

Każdy z członków kapeli zna już swoje możliwości. Wiemy kiedy musimy się uzupełnić i co trzeba dopracować.
Gramy z ogromnym zapałem, gdyż tworzymy już prawdziwy zespół, który ma swoich odbiorców. Myślę, że to,
co robimy jest prawdziwie i płynie prosto z serca.
                                                                                                                                        Martyna Brodaczewska

Podczas koncertu

   Kiedy nadarzyła się okazja
zapisania się do zespołu
moje szczęście było 
nie do opisania -Będę
śpiewać w prawdziwym
zespole! – mówiłam sama
do siebie.Wiedziałam,
że możliwość takiego
śpiewania pozwoli 
mi na rozwijanie swoich
zdolności i jednocześnie
będę robić to, co najbardziej
lubię.
    Śpiewanie to moje życie,
miłość, radość i szczęście.
Potrafię śpiewać wszędzie
i o każdej porze dnia 
i nocy. 

Fot. Banaszak
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     Niezwykłe rodzeństwo

           OD REDAKCJI

             Czytaj o Ani!

                                      NASZE LEKTURY

„Opowieści z Narnii” to seria moich ulubionych
książek oraz filmów. Najbardziej spodobała 
mi się pierwsza część pt. „Opowieści z Narnii lew,
czarownica i stara szafa”. 
    Książka opowiada o czwórce rodzeństwa 
o imionach Piotr, Zuzanna, Edmunt oraz Łucja.
Wydarzenia rozgrywają się podczas II wojny
światowej.  Z powodu nalotów bombowych dzieci
zmuszone są wyjechać na wieś do domu profesora.
Pewnego dnia podczas burzy dzieci bawiły się w 
chowanego. Jedna z bohaterek - Łucja znalazła starą
szafę w której postanowiła się schować, a kiedy
próbowała ukryć się w szafie nagle pod stopami
poczuła śnieg, odwróciła się i zobaczyła nieznaną
krainę. Od tego wszystko się zaczęło… Kilka dni
później postanowiła przyprowadzić tam rodzeństwo.
Okazało się, że tą krainą była Narnia, a dzieci
przeżyły w niej niezwykłe przygody. 
    Uważam, że książka jest bardzo ciekawa
i interesująca. Potrafi zainteresować czytelnika 
w kilka minut. Moja ocena tej lektury jest jak
najbardziej pozytywna.
                                                                         D.D.
    

 Książkę „ Ania z Zielonego wzgórza’’ napisała Lucy
Maund Montgomery, a wydało ją Wydawnictwo
Literackie. Wybrałam tę książkę ponieważ bardzo 
mi się spodobała.
    Powieść opowiada o historii i problemach
osieroconej dziewczynki o imieniu Ania. Rodzice
dziewczynki zmarli, gdy była malutkim dzieckiem.
Dziewczynka od tego czasu przebywała w wielu
rodzinach w których wykorzystywano ją do opieki 
nad dziećmi. Pewnego razu rodzina Cuthbertów
postanowiła adoptować chłopca z sierocińca. W dniu
w którym pojechali po sierotę bardzo się zdziwili. Mieli
odebrać chłopca, a na peronie stała dziewczynka.
Długo wahali się, lecz pewnego dnia podjęli decyzję 
o zatrzymaniu dziewczynki. Cuthbertowie mieli sporo
problemów z wychowaniem dziecka, ponieważ Ania
łatwo wpadała w tarapaty poprzez swoje gadulstwo.
Rodzeństwo,  które adoptowało dziewczynkę łatwo się
nie poddawało i mimo wszystko cierpliwie opiekowało
się swoją wychowanką.
    Książka Lucy Maund Montgomery opowiada 
o życiu i problemach z dawnych czasów. Sądzę, 
że po jej przeczytaniu przekonamy się, że marzenia
się spełniają. 
                                                                          J.K.
  

    Nowy rok szkolny, nowe pomysły i nowi redaktorzy.
W Wasze ręce trafił nowy numer Szkolnych Newsów.
Chcemy ukazywać się częściej niż w ubiegłym roku,
dlatego szkolna gazetka będzie liczyła tylko lub aż
cztery strony. Tak jak w roku ubiegłym można będzie
nas odnaleźć na stronie internetowej szkoły
www.spczerniecin.szkolnastrona.pl
w zakładce gazetka szkolna oraz na stronie
internetowej www.juniormedia.pl w zakładce junior
gazety.  Życzymy miłej lektury.                  Redakcja

  REDAKCJA REKRUTUJE

    Redakcja Szkolne Newsy poszukuje chętnych 
do współpracy. Zebrania redakcyjne odbywają 
się w środy o godzinie 8 rano w sali specjalistów.
Jesteś ciekawy świata? Chcesz poćwiczyć pisanie?
Interesujesz się informatyką, fotografią 
albo rysunkiem? 
    Zapraszamy do naszego grona! :)


