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Zapraszamy do lektury
najnowszego numeru

Miniony semestr obfitował w
niezapomniane wydarzenia.

Na Andrzeja dziewczętom z
wróżby nadzieja.

w objęciach mieszkanki Wietnamu

w malowniczym Kłodzku

Nasi koledzy na obozie EuroWeek
W grudniu niektórzy z nas wzięli udział w
międzynarodowym projekcie organizowanym
przez Europejskie Forum Młodzieży.

Mimo niesprzyjających
warunków atmosferycznych
udało im się dojechać do
pięknej górskiej
miejscowości Długopole
Zdrój, gdzie czekali na nich
wolontariusze z wielu krajów
(Argentyna, Azerbejdżan,
Estonia, Francja, Hiszpania,
Indonezja, Kenia, Rumunia,
Turcja, Wietnam).
Wszyscy aktywnie brali
udział w zajęciach
prowadzonych w języku
angielskim, które
rozpoczynały się bladym
świtem, a kończyły późnym
wieczorem. Wolontariusze
zadbali o to, aby uczestnicy
w pełni wykorzystali czas
spędzony w górskim
ośrodku, a ciekawa i
przystępna forma zajęć była
odpowiednią motywacją do
pogłębiania wiedzy.

dyplomy

Po powrocie
podekscytowane i
uśmiechnięte twarze
naszych kolegów mówiły
same za siebie. Każdy z
nich bez wahania ponownie
spakowałby walizkę i
wyruszył w
kilkunastogodzinną podróż
do Długopola Zdroju. W
doborowym towarzystwie
czas płynie bardzo szybko i
ani śniegi, ani mroźne wiatry
nie psują dobrego nastroju. 
Do zobaczenia na
następnym obozie!

Co w najnowszej Mrówce...

 
nasze sportowe
osiągnięcia
pomysły na spędzenie
ferii
wspomnienia z
jesiennych wycieczek
pochwała twórczości
inspiracje czytelnicze i
filmowe

Jakie imię?

Może Gosia?

Nie tylko dziewczęta,
ale i chłopcy wzięli
udział w tradycyjnych
andrzejkach. Zabawy
taneczne przeplatane
wróżbami to doskonały
pomysł na spędzenie
tego magicznego
wieczoru.
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Z życia szkoły
SPORT TO ZDROWIE

Wiemy o tym nie od dziś, dlatego nieustannie wcielamy tę zasadę w życie. Zarówno dziewczęta, jak i
chłopcy biorą udział we wszystkich możliwych zawodach, a wysiłki naszego pana od WF-u nie idą na
marne. W gminnych rankingach sportowych pniemy się w górę, a nasz duch walki rośnie w siłę. Z
niecierpliwością czekamy na wiosnę, kiedy boisko szkolne ożyje na nowo.

przed jesiennymi rozgrywkami turniej noworoczny

nasze ulubione pluszaki wspólne zabawy

Kto ma silniejsze płuca?

RZUĆ PALENIE RAZEM Z NAMI!
Listopadowa akcja organizowana przez
Samorząd Uczniowski przekonywała nas, że
palenie to jedna z najgorszych rzeczy, którą
możemy zafundować swojemu organizmowi.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie warto się
truć substancjami, z których składa się papieros.
Jeśli płuca jak sito nas nie przekonują, to czy
chcemy mieć cerę jak uschnięty liść a energii tyle
co żółw? Na pewno nie!

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Tradycją naszej szkoły są obchody dnia, który
najmłodsi uczniowie naszej szkoły poświęcają
swoim ulubionym pluszakom. W tym roku
obchody były uświetnione przybyciem grupy
animatorów, dzięki którym szkoła trzęsła się od
wybuchów śmiechu naszych młodszych kolegów.
Nawet szóstoklasiści mieli ochotę dołączyć!

wierni kibice

POLSKA GOLA!
Niedawno kibicowaliśmy na meczu w piłkę
nożną. Razem z siedmioma tysiącami kibiców
oglądaliśmy w Łęcznej spotkanie reprezentacji
juniorów  z Polski i Niemiec.

Wspierając drużynę
narodową daliśmy z
siebie wszystko,
dlatego niektórzy z nas
wrócili z obolałymi
gardłami. Mimo
niekorzystnego dla nas
wyniku - było warto. 

Zawody w piłkę
nożną, piłkę halową, w
ping - ponga czy
turnieje
sprawnościowe są
zawsze
emocjonującym
przeżyciem. Wszyscy

staramy się z całych
sił, dlatego niekiedy
puszczają nerwy i
atmosfera się
zagęszcza. Zawsze
się jednak znajdzie
jakiś orędownik
pokoju, który godzi

zwaśnionych i
przypomina co jest
najważniejsze. Chodzi
przecież o dobrą
zabawę! A że przy
okazji można godnie
reprezentować szkołę
i przywieźć

jakiś puchar to
dodatkowy plus.
Nauczyciele motywują
nas, żebyśmy równie
mocno angażowali się
w naukę co w
uprawianie sportu...
Zapewniamy, że tak
własnie jest!

U nas już po feriach...
Mamy kilka rad dla
tych, którzy ten
wspaniały wolny czas
mają przed sobą. 
Diana poleca
staranniejszą niż
zwykle opiekę nad
zwierzętami
domowymi. Roksana
zaleca błogie lenistwo i
długi sen, a Michał
zjeżdżanie z górek na
czym tylko się da.
Zuzia proponuje

sporty zimowe na
lodzie, Andżelika
przypomina o
towarzystwie
przyjaciół, a Krzysio o
wyłączeniu komputera i
znalezieniu chwili na
śnieżkową bitwę. Ola
natomiast zachęca do
wygrzewania się w
cieple kominka. 
Rad udzielali uczniowie
klasy IV.
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Wędrówki po regionie
Pałac Zamoyskich
w Kozłówce jest
jednym z
najciekawszych
muzeów na
Lubelszczyźnie.
Zbudowano go już
w XVIII wieku.

Kolędowanie...

kiermasz bombek Trzej Królowie

przypałacowy park

biały salonsypialnia pałac Zamoyskich

Zamieszkiwany kiedyś
przez potężne rody
magnackie do dziś
budzi u zwiedzających
zachwyt. Na szczęście
dla nas nie naruszyły
go zawirowania
historyczne i dzięki
temu możemy oglądać
niemal pełne
wyposażenie
osiemnastowiecznego
pałacu. Pięknie
zdobione drewniane
meble, marmurowe
schody i bogata
zastawa przenosi nas
do odległej przeszłości,
gdzie czas płynął
inaczej.

Przed pałacem znajduje się przestronny
dziedziniec, po którym można pospacerować i
sprawdzić godzinę na umieszczonym tam
zegarze słonecznym. Dla wytchnienia można
udać się do parku i usiąść na ławce pod drzewami
liczącymi setki lat lub ochłodzić się zanurzając
dłonie w pięknej fontannie. 

Wizyta przebiegała w
życzliwej i świątecznej
atmosferze. Wszystkie
zgromadzone osoby
zaangażowały się w
wykonywanie stroików,
które następnie
ozdobiły pokoje
pensjonariuszy.
Wspólne śpiewanie
kolęd i rozmowy o
bożonarodzeniowych
tradycjach utwierdziły
uczestników
spotkania w
przekonaniu, że więcej
nas łączy niż dzieli.
Młodsi uczniowie

zaprezentowali
mieszkańcom Domu
Pomocy Społecznej
przedstawienie
jasełkowe.
Inscenizacja zawierała
elementy recytacji,
śpiewu i tańca, ale
dzięki licznym próbom
wszystko wypadło
znakomicie. 
Myślimy, że wizyta w
Jadwinowie była
bardzo dobrym
pomysłem.
Uświadomiła nam, że
wokół znajdują się
osoby, które potrzebują
pomocy.

Uśmiech dziecka ma magiczną moc...
Świąteczna atmosfera udzieliła się wszystkim
uczniom i wychowawcom, dlatego udaliśmy się
do Domu Pomocy Społecznej, aby wspólnie z
jego mieszkańcami cieszyć się nadchodzącymi
świętami. Chcieliśmy podarować trochę radości
osobom samotnym i schorowanym.
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Nasze pasje

NASZA REDAKCJA

Kto dla Was pisze:
Roksana
Ola
Milena
Michalina 
Magda

Opiekun:
E. Misztal

Korekta:
A. Oniszko

zapraszamy na stronę
szkoły: 
spserniki.pl

czekamy na kontakt:
sp.serniki@wp.pl

Bierzemy się do pracy i
zachęcamy do
śledzenia naszej
mrówczej pracy!

Kinomaniaczka Magda poleca
Bez wahania zachęcam wszystkich do obejrzenia
filmu Hobbit. Putkowie Smauga. Jego bohaterami
są krasnoludy, czarodzieje i tytułowy hobbit,
którzy wspólnie przeżywają zapierające dech
przygody. Fabuła filmu, nakręconego na
podstawie książki, koncentruje się na wędrówce
bohaterów, którzy pragną odzyskać skarb
krasnoludów. Pomysł wydaje się super, gdyby nie
to, że na ich drodze staje zionący ogniem smok!

Zaczytana Milena proponuje
Po książkę Ferenca Molnara Chłopcy z Placu
Broni sięgnęłam z obowiązku, ale szybko
przekonałam się, jak bardzo jest wciągająca.
Opowiada o chłopcach i ich niebezpiecznych
przygodach, które często kończą się
rękoczynami! Zakończenie powieści nie spodoba
się urodzonym optymistom, ale nic więcej nie
zdradzę. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo
książka zawiera wartką akcję, ale i momenty
wzruszające.

szkolne plastyczki

piosenkarki

malarz Jan Paweł II

choinkowy piernik spotkanie opłatkowe

Talenty plastyczne
W naszej szkole aż roi się od uczniów
uzdolnionych artystycznie. Jedni potrafią
malować, wiernie oddawać pędzlem lub kredkami
piękno otaczającego świata. Inni urzekają nas
swoim anielskim głosem.
Cieszymy się, że wysiłki naszych kolegów i
koleżanek są doceniane nie tylko w szkole. Z
dumą prezentujemy ich dyplomy i nagrody
zdobyte na wszelkich konkursach i przeglądach.
Dzięki nim nasza szkoła jest radośniejsza i
bardziej kolorowa.

Przed świętami w naszej szkole odbyło się
spotkanie wigilijne, które poprzedziliśmy
namawianiem mam do ugotowania postnych
posiłków i starannymi przygotowaniami klas. W
podniosłych nastrojach i przy dźwiękach kolęd
podzieliliśmy się opłatkiem składając sobie
życzenia, po czym zasiedliśmy do obficie
nakrytego stołu.
Tego dnia został również rozstrzygnięty szkolny
konkurs na najładniej udekorowaną klasę.

choinka

Przed samymi feriami odbyła się w naszej szkole
zabawa choinkowa, którą będziemy wspominać
do stycznia następnego roku. Przedstawienia,
wizyta Mikołaja i tańce były wspaniałym
podsumowaniem minionego semestru.MM
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