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Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Czarnocinie
Czarnocin 58
26-807, Radzanów
Wydanie specjalne
10/14

2 września
powitaliśmy szkołę

Rozmawialiśmy o
bezpieczeństwie

Uroczyste
rozpoczęcie roku
szkolnego
2013/2014
W poniedziałek 2
września 2013 roku
uczniowie
Publicznej Szkoły
Podstawowej im.
Janusza Korczaka
w Czarnocinie
rozpoczęli kolejny
rok szkolny.
Tradycyjnie
pierwsze
powakacyjne

spotkanie ze szkołą
poprzedziła
uroczysta Msza
Święta w Kościele
parafialnym  pod
wezwaniem
Nawiedzenia NMP
w Bukównie.
Następnie
uczniowie wraz z
nauczycielami udali
się do szkoły, gdzie
o godzinie 9.00 w
szkolnej sali 
gimnastycznej

rozpoczął się apel.
Na inauguracji
nowego roku
szkolnego
2013/2014 oprócz
uczniów klas 0 – VI,
grona
pedagogicznego,
dyrektora szkoły
obecni byli również
rodzice.
Uroczystość
rozpoczęła się od
wprowadzenie 

pocztu
sztandarowego, w
skład którego
wchodzą w tym
roku: Michał 
Petrzak, Katarzyna
Kołtunowicz i
Dominika
Strzałkowska. Po
odśpiewaniu hymnu
pan dyrektor
Tomasz Iwańczyk
przywitał
wszystkich
zgromadzonych i
Następnie

przedstawił
wychowawców
poszczególnych
klas oraz
wszystkich
nauczycieli
uczących w naszej
szkole. Na
zakończenie
uczniowie wraz z
opiekunami udali się
na spotkanie do
swoich sal.

Witaj nam, szkoło
radosna,
grająca
dzwonkiem co
rano!
Dzień dobry,
szkoło wesoła.
Lesie i łąko -
dobranoc.

Rozpoczęcie roku 2013/2014

witaj szkoło

Znowu w szkole
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W ramach akcji
"Bezpieczna
droga do
szkoły”, w dniu
10 września
2013 r. odbyło
się spotkanie
uczniów klas 0 –
VI z
przedstawicielem
policji z
Komendy
Powiatowej
w Białobrzegach
- mł. asp.
Jarosławem
Rdzankiem.
Celem
spotkania było
przypomnienie 
podstawowych
zasad ruchu
drogowego.
Policjant zwrócił
dzieciom uwagę
na zachowanie
bezpieczeństwa

i ostrożności
podczas drogi
do i ze szkoły
oraz przedstawił
zalety
wynikające z
korzystania
z elementów
odblaskowych.
Przekazał
dzieciom jakie
niebezpieczeń-
stwa mogą na
nich czyhać na
drodze i w
domu.
Niezwykle
cenne były
informacje na
temat
właściwych
zachowań w
sytuacjach
zagrażających
życiu i zdrowiu.
Na zakończenie
spotkania dzieci

obejrzały film pt.
„Bezpiecznie do
szkoły”.
Spotkanie było
bardzo ciekawe
i pouczające.
Wiedza, którą
uzyskali
uczniowie na
pewno przyda
się im w ich
dalszym życiu.

Spotkanie z policją

Policja

Konkurs plastyczny „Miejsca,     
o których trzeba pamiętać"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie
plastycznym organizowanym przez Publiczną Szkołę
Podstawową im. D. F. Czachowskiego  w Bukównie.

.
Cele konkursu :

 uczczenie 150 rocznicy Powstania
Styczniowego,
 ukazanie poprzez wizje plastyczne historii
naszego regionu i miejsc z nią związanych,
 propagowanie tradycji i wiedzy historycznej
dotyczącej gminy Radzanów,
  promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej
młodych twórców,
  rozwijanie umiejętności wyszukiwania inspiracji
historią kraju ojczystego w literaturze i sztuce,
  umożliwienie uczestnikom konkursu rozwoju
swoich umiejętności plastycznych,

Zadaniem  uczestników konkursu było wykonanie
dowolna techniką pracy plastycznej zainspirowanej
wydarzeniami historycznymi i miejscami z nimi
związanymi znajdującymi się na terenie powiatu
białobrzeskiego ze szczególnym uwzględnieniem
gminy Radzanów.
W kategorii klas młodszych drugie miejsce zajął Dawid
Jachowski z kl. II, natomiast Martyna Matracka z kl. III
otrzymała wyróżnienie. Uczeń kl. IV - Kuba Kosiec,
otrzymał wyróżnienie w kategorii klas starszych.
Gratulujemy sukcesów.

Grotki
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Dzień Chłopaka 2013
Zgodnie ze zwyczajem, 30 września obchodzimy
Dzień Chłopaka. Rokrocznie w naszej szkole
odbywały się z tej okazji dyskoteki, jednak w tym roku
postanowiliśmy świętować trochę inaczej.
Ten przepiękny słoneczny dzień rozpoczęliśmy od
wyjazdu do kina Helios w Radomiu, gdzie obejrzeliśmy
film animowany pt. „Turbo”. Główny bohater, ślimak o
imieniu Teoś, ma tylko jedno marzenie – bycie
szybkim (co w przypadku ślimaków nie jest łatwe).
Jednakże, podążając za swoim marzeniem,
niepozorny Teoś nabywa niezwykłych mocy
pozwalających mu rozwijać zawrotną prędkość.
Postanawia nawet wziąć udział w bardzo popularnym
wyścigu bolidów i mimo wielu przeciwności wygrywa
go. Wartka akcja, zabawne dialogi oraz główne
przesłanie filmu, czyli wiara we własne możliwości
bardzo podobała się uczniom naszej szkoły.
Z iście „turbo doładowaniem” rozpoczęliśmy
dwugodzinne szaleństwo w sali zabaw „Kraina
Marzeń”. Baseny z kulkami, trampoliny, dmuchane
zamki, dziesiątki tuneli i zjeżdżalni znalazły wielu
amatorów z naszej szkoły.

Ostatnim punktem naszej wycieczki była wizyta w
restauracji McDonalds.
Po dniu pełnym wrażeń, z uśmiechami na twarzach,
wróciliśmy do naszych domów. Wszystkich, którzy
świetnie się tego dnia bawili, gorąco pozdrawiamy i
zapraszamy na kolejne atrakcje w przyszłym roku.

Zabawa w kulkach

Mamy nowy samorząd

Po bardzo ekscytującej i rzeczowej kampanii
wyborczej mamy wreszcie nowy Samorząd
Uczniowski. 
Największym poparciem w wyborach cieszyła się
Kasia Kołtunowicz z klasy VI i to ona właśnie została
przewodniczącą naszej szkoły. W skład zarządu
Samorządu weszli również: Adaś Góźdź z klasy IV,
który będzie sprawował funkcję zastępcy
przewodniczącej oraz Jakub Kosiec - sekretarz i Alicja
Łomża - skarbnik.
Teraz przyszła pora na spełnianie obietnic
przedwyborczych - czekamy z niecierpliwością na
kolorowe dni, dzień pluszowego misia, szczęśliwy
numerek, liczne konkursy i dyskoteki, które pojawiły
się w programach wyborczych kandydatów.                 I
życzymy powodzenia!

Kandydatki do SU

Wybory
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„Baśnie i legendy ziemi radomskiej” - spotkanie z
Zenonem Gierałą

08.10.13 r. w naszej szkole miało
miejsce niezwykłe spotkanie 

Słuchaliśmy
opowieści autora

Spotkanie z Z. Gierałą

Pisarz przybliżył
nam  stare
historie
związane z
naszym
regionem.
Przekonywał, że
to co zwykłe
może być
niezwykłe, a to
co niezwykłe
często mamy
tuż - tuż.
Uczestnicy
spotkania odbyli
wspólną

wędrówkę w
świat historii i
mitologii do
miejsc dziś już
zapomnianych,
szlakiem
opowieści
znanych
naszym
dziadkom.

Uczniowie
aktywnie
uczestniczyli w
spotkaniu.
Zadawali
pisarzowi
pytania i brali
udział w
konkursach. Dla
najaktywniejszych
dzieci autor
przygotował
karneciki z
miniaturami
ilustracji,
pochodzącymi

z jego książek
oraz dedykacją.
Wszyscy chętni
mogli otrzymać
autograf i
zakupić książki,
które autor
podpisywał.

Zenon Gierała
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Podróż
do
Krainy
Wiedzy
11
października
2013 roku to
data pamiętna
dla naszych
pierwszoklasistów
i ich rodziców.
Tego dnia w
murach naszej
placówki
odbyła się
uroczystość
ślubowania
uczniów klasy
pierwszej i
pasowanie ich
na uczniów
naszej szkoły.
Uroczyste

ślubowanie
poprzedziła
część
artystyczna
przygotowana
przez
wychowawczyni
ę - panią Teres
ę Dźwigulską, 
w której wzięli
udział
uczniowie
klasy
pierwszej i
czwartej.
Pierwszoklasiści
musieli przejść
sprawdzian
wiedzy z
różnych
dziedzin życia i
wykazać się
umiejętnościami.
Okazało się,
że bardzo duż
o wiedzą na
temat swojej

ojczyzny,
bezpieczeństwa
w drodze do
szkoły i w
szkole, potrafią
pięknie śpiewa
ć i recytować,
znają również
patrona naszej
szkoły -
Janusza
Korczaka. W
nagrodę zostali
przyjęci w
poczet
uczniów 
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
im. Janusza
Korczaka w
Czarnocinie -
złożyli
uroczyste
ślubowanie na
sztandar
szkoły, a pan

dyrektor
Tomasz
Iwańczyk
pasował ich na
pełnoprawnych
uczniów
szkoły.
Ukoronowaniem
aktu
pasowania
było wręczenie
pamiątkowych
dyplomów i
legitymacji
szkolnych.
Najmłodsi
otrzymali
również
upominki od
swoich
rodziców.
Tradycją stało
się już, że w
naszej szkole
święto
pierwszoklasistó
w połączone

jest z Dniem
Edukacji
Narodowej. Z
tej okazji
uczniowie klas
IV - VI
przygotowali
program
artystyczny,
którym chcieli
podziękować
swoim
pedagogom
oraz
przybyłym na
uroczystość
emerytom za
pracę wkładan
ą w nauczanie
i wychowanie
dzieci.
Następnie głos
zabrała
przewodnicząca
Rady Rodzicó
w pani Dorota
Napiórkowska,

po czym, w
imieniu Władz
Gminy
Radzanów,
życzenia
złożyła pani
 Magdalena
Leśnowolska –
Sekretarz
Gminy
Radzanów. Na
zakończenie
ciepłe słowa do
całej
społeczności
szkolnej
skierował
dyrektor
szkoły pan
Tomasz
Iwańczyk.
Uroczystość
zakończyła się
słodkim
poczęstunkiem
przygotowanym
przez
rodziców.

Żywa lekcja historii
Już po raz kolejny zagościła w naszej szkole Grupa
Artystyczna Rekonstrukto, która zaprosiła nas na
pokaz historyczny pod hasłem „Rzymskie Imperium i
tradycje Antyku”.
Dowiedzieliśmy się, jak powstało rzymskie imperium,
poznaliśmy obyczaje i kulturę tamtych odległych
czasów. Goście zaprezentowali nam ekwipunek i
uzbrojenie legionisty z I w. n. e., pokazali kolekcję broni
i rekwizytów. Chętni uczniowie mogli sami
doświadczyć, jak to jest wziąć udział w pojedynku lub 
sprawdzić działanie starożytnego narzędzia tortur.
Ta żywa lekcja historii wzbogaciła naszą wiedzę o
przeszłości, dostarczyła też wielu pozytywnych
wrażeń.

Ślubowanie

Ślubowanie
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„Halloween Party 2013”
W trakcie imprezy odbyła się krótka prezentacja święta
Halloween przygotowana przez uczniów klasy V i VI.
Można było zobaczyć krótką historię Jack’a –
głównego bohatera halloweenowych opowiadań oraz
taniec czarownic, wysłuchać ciekawostek na temat
święta, jak również posłuchać śmiesznych
wierszyków. Następnie rozpoczęła się dyskoteka,
podczas której odbyło się wiele konkursów
halloweenowych, m.in. apple bobbing, przejście pod
kijem samobijem, rzut pająkiem, czy soczek smoczek.
Wszystkie konkursy wzbudziły wiele emocji zarówno
wśród uczestników, jak i publiczności. Najbardziej
wyczekiwanym był konkurs na najlepszy kostium
halloweenowy. Pierwsze miejsce zajęła Karolina
Zakrzewska z klasy II, drugie miejsce Paulina
Morawska z klasy IV, a trzecie Karolina Błaszczyk 
również z klasy IV. Wyróżnionych zostało również
innych sześciu uczniów i uczennic za swoje
przebrania.  Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali
„strasznie” atrakcyjne nagrody.

"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
Co to będzie, co to będzie…”

Tymi słowami rozpoczęliśmy w naszej szkole
„Halloween Party 2013”, które zostało zorganizowane
w nawiązaniu do obchodzonego w kulturze krajów
anglosaskich święta Halloween.

Czarownice

Sukces w konkursie
literackim
I miejsce dla Kacpra Kołtunowicza ucznia klasy VI i
dwa wyróżnienia: dla Katarzyny Kołtunowicz z klasy VI
i Alicji Łomża z klasy V w Konkursie Literackim
„Historia wielkiego Dowódcy- Dionizy Feliks
Czachowski”.
Konkurs został zorganizowany przez Publiczną Szkołę
Podstawową im. D. F. Czachowskiego w Bukównie z
okazji 150. rocznicy powstania styczniowego i śmierci
Dionizego Feliksa Czachowskiego. Jego celem było
zachęcanie miłośników pisania do prezentowania
własnych umiejętności, wspieranie osób uzdolnionych
literacko i rozwijanie zainteresowań wychodzących
poza treści programów szkolnych oraz kształtowanie
postaw patriotycznych i kodeksu etycznego poprzez
nawiązanie do uniwersalnych wartości postaci
Dionizego Feliksa Czachowskiego. Praca konkursowa
polegała na napisaniu pracy literackiej w formie listu,
opowiadania lub wiersza 

inspirowanego postacią D. F. Czachowskiego i jego
powiązaniem z historią gminy Radzanów. Nasza
szkoła zgłosiła do konkursu trzy prace – opowiadanie
pt. „Niezwykły nagrobek”, wiersz pt. „Samotne mogiły”
oraz list. Wszystkie prace zostały docenione przez
komisję konkursową.
Laureaci wraz z opiekunem zostali zaproszeni na
uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród
podczas obchodów 150. rocznicy powstania
styczniowego i śmierci F. D. Czachowskiego.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

Opowiadanie Kacpra
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Święto Niepodległości

Niezwykła sceneria - trzy krzyże z datami rozbiorów
ustawione wśród jesiennych liści i świec, patetyczna
recytacja wierszy, nastrojowe pieśni legionowe - tak w
największym skrócie można oddać charakter
tegorocznej akademii poświęconej 95. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Uroczysty apel z tej okazji odbył się w naszej szkole w
piątek 8 listopada 2013 roku. Został on przygotowany
przez uczniów klas IV-VI, którzy zabrali nas w
niezwykłą podróż ukazującą losy naszej ojczyzny od
czasów zaborów do pamiętnego dnia 11 listopada 1918
roku. Największy nacisk położyli na ukazanie ducha
narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale
wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomnieli
daty najważniejszych powstań narodowych, nazwiska
osób krzewiących kulturę polską, walkę o język polski,
ukazali rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

„Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne karty historii
pisanej sercem.
Karty stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć,
bo to one stworzyły dzisiejszą radość,
Kolorem swoich wspomnień zabarwiły teraźniejszość,
zostawiły blask tamtych dni.
Sprawiły, że Polska znów stała się Polską. "

Akademia

Baśniowa Kraina
15 listopada nasza szkoła nie wyglądała jak co dzień,
zmieniła się w cudowną baśniową krainę, w której
zagościły postacie ze znanych baśni: Czerwony
Kapturek, Calineczka, Jaś i Małgosia, Brzydkie
Kaczątko, Kot w butach, Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków  oraz Kopciuszek .
Wszystko to za sprawą konkursu ogłoszonego w
ramach Dnia postaci z bajek  przez samorząd
uczniowski. Celem konkursu było promowanie
czytelnictwa, przybliżenie tematyki baśni, integracja
zespołów klasowych oraz doskonalenie umiejętności 
planowania i projektowania. Przygotowania do
konkursu trwały długo - cała przygoda rozpoczęła się
od wylosowania przez każdą klasę tytułu baśni,
głośnego czytania jej treści przez wychowawcę, a
następnie projektowania scenografii sali lekcyjnej i
kostiumów zgodnie z tematyką utworu. Finał konkursu
miał miejsce 15 listopada, tego dnia komisja
konkursowa w składzie: p. Tomasz Iwańczyk, p.
Joanna Grochala oraz p. Malwina Nowakowska
otwierała drzwi do kolejnych klas i niczym przez
magiczne furtki w Akademii pana Kleksa wchodziła do
nowej bajki.

W kategorii klas 0- III:
1. miejsce klasa II- za baśń Calineczka
2. miejsce klasa III- za baśń Kot w butach
3. miejsce oddział przedszkolny- za baśń Czerwony

Kapturek
4. miejsce klasa I- za baśń Jaś i Małgosia.

W kategorii klas IV- VI:
1. miejsce klasa VI- za baśń Kopciuszek
2. miejsce klasa V- za baśń Królewna Śnieżka
3. miejsce klasa IV- za baśń Brzydkie Kaczątko.

Wyróżnienie za oryginalną scenografię otrzymała
klasa II i IV.

Klasa II
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Pingwin
2013
Kto jest
narratorem w
„Akademii pana
Kleksa”? Od
kogo Wawrzuś
z książki pt.
„Historia żółtej
ciżemki”
otrzymał buciki?
Kto uratował
Calineczkę
przed
małżeństwem z
kretem?-
między innymi
na takie pytania
odpowiedzieć
musieli
uczniowie
naszej szkoły,
którzy 20
listopada

2013 roku  wzięli
udział w
Ogólnopolskim
Konkursie
Przedmiotowym
z Języka
Polskiego
Pingwin 2013.
Test składał się
z 30 pytań. Do
każdego pytania
podane były
cztery warianty
odpowiedzi, z
których tylko
jedna była
prawidłowa.
Test podzielony
był na 3 części:
czytanie ze
zrozumieniem,
nauka o języku i
literatura.
Pytania miały
zróżnicowany
stopień
trudności,

co pozwoliło
sprawdzić
wiedzę
każdemu
uczniowi. Do
testu przystąpiło
12 uczniów z
klas IV-VI.
Wyniki konkursu
Pingwin zostaną
przesłane do
dnia 15.01.2014
r. Czekamy na
nie z
niecierpliwością.

Konkurs

KOnkurs

Konkurs plastyczny
„Magia Bożego

Narodzenia malowana
kolędami”

Uczniowie klasy I, II, III i VI wzięli  udział w konkursie
zorganizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Białobrzegach.
Celem konkursu było rozwijanie kreatywności
uczestników, popularyzowanie kolęd, podtrzymywanie
tradycji świątecznych, poszerzenie wiedzy z zakresu
różnych technik plastycznych oraz umożliwienie
prezentacji plastycznej twórczości.
Każdy uczestnik konkursu, stosując dowolną technikę,
wykonał na formacie A-3 lub A-4 ilustrację do kolędy.

Praca konkursowa

Święta
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Już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w
ogólnopolskiej akcji promującej zdrowe odżywianie
"Śniadanie daje moc".
Najważniejsze cele tego programu to: zwiększanie
świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania
w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania
poziomu niedożywienia dzieci w Polsce poprzez
edukację. W Dniu Zdrowego Śniadania - 25 listopada -
uczniowie klas: III, IV, V i VI wraz z ich rodzicami
i wychowawcami przygotowali i zjedli najważniejszy
posiłek dnia. Codzienne śniadanie pomaga bowiem
dobrze zacząć dzień i daje równy start w wypełnianiu
szkolnych obowiązków. Dzieci podczas zajęć
dowiedziały się, jak skomponować śniadanie, aby było
zdrowym i wartościowym posiłkiem, jakich składników
odżywczych dostarczać naszemu organizmowi, by
mógł prawidłowo się rozwijać, a także jak prawidłowo
myć ręce i nakrywać do stołu. Śniadanie zostało
przygotowane z produktów przyniesionych przez
dzieci, nie zabrakło zdrowych napojów oraz warzyw i
owoców. Zwieńczeniem przygotowań, które okazały
się wspaniałą zabawą dla rodziców i uczniów, było
wspólne, uroczyste śniadanie przy pięknie nakrytych
stołach. Było bardzo smacznie, miło, a przede
wszystkim zdrowo.

Śniadanie daje moc!!!
Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu
dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się
podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy
start w nowy dzień!
Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje
Moc, w którym bierzemy udział już od kilku lat.

XIV Ogólnopolski Logopedyczny
Konkurs Plastyczny „Łamańce
językowe w ulubionym wierszu
Juliana Tuwima”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w

Sterczy w ścianie taki pstryczek,
Mały pstryczek-elektryczek,
Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk,
To się widno robi w mig.
                J. Tuwim, Pstryczek

-Jestem Brzózka, nie "bżuska"
-Jestem Jabłko, nie "japko"
-Jestem Główka, nie "głufka"
                
             J. Tuwim, Słówka i słufka



Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w
logopedycznym konkursie plastycznym, którego
zadaniem było wykonanie  techniką dowolną pracy
ilustrującej ulubiony wiersz J. Tuwima.
Organizatorem konkursu był Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Jaśle oraz Wydawnictwo
KOMLOGO.
Konkurs miał na celu rozbudzenie wrażliwości i uwagi
słuchowej, wzbogacenie słownictwa i umiejętności
wypowiedzi, rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
inspirowanie do zabawy słowem, tworzenie atmosfery
do zabawy poezją oraz stworzenie sytuacji , w której
uczniowie mogą czerpać radość ze wspólnej pracy z
logopedą, nauczycielem bądź  rodzicem przy
tworzeniu ilustracji plastycznych.
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Andrzejki 2013
Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy
się ze światem magii, czarów i wróżb. Od wieków w

noc św. Andrzeja młode panny zbierały się, aby
dowiedzieć się, jaka będzie ich przyszłość. Panowie,

ciekawi co ich spotka, zbierali się kilka dni wcześniej –
w wigilię św. Katarzyny. Andrzejki są wspaniałą okazją
do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku
dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają
wyobraźnię dziecięcą, uczą kreatywności, pozwalają
oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat

marzeń i fantazji.
I tak oto w naszej szkole dnia 29.11.2013 r. odbyła się
długo wyczekiwana zabawa andrzejkowa. Wiele osób
z niecierpliwością czekało na wróżby. Andrzejki trwały
od godziny 1500 do 2000. Zabawę uświetnił nam zespół
„Amo”. Radości oraz uśmiechu było wiele… i wszyscy
z utęsknieniem czekają już na następny andrzejkowy
bal. Wróciliśmy do domów zadowoleni, pełni wiary, że
spełni nam się to, co wywróżyliśmy sobie tego
magicznego wieczoru.

Lista wróżb andrzejkowych:
  Lanie wosku
  Buty
  Liczby
  Karteczki
  Talerze
  Kubki
  Kości do gry
  Kwiaty
  Karty
  Szpilki
  Zapałki
  Obierki z jabłek
  Wróżenie z fusów

Góra Grosza 2013
Już po raz kolejny nasza szkoła przyłączyła się do
akcji charytatywnej „Góra Grosza” organizowanej
przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc
dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.
W tym roku podczas zbiórki trwającej od 25
listopada do 6 grudnia 2013 r. udało nam się zebrać
w sumie: 221,05 PLN. Może to niewiele, ale oddając
chociażby jeden grosz, mamy szansę zrealizować

Góra Grosza Plakat



chociażby jeden grosz, mamy szansę zrealizować
wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

A oto wkład poszczególnych klas w akcję „Góra
Grosza”:
1. Klasa V -  66,02 PLN
2. Klasa III -  37,06 PLN
3. Klasa VI -  32,67 PLN
4. Klasa IV -  31,40 PLN
5. Klasa „0” -22,45 PLN
6. Klasa I -  22,07 PLN
7. Klasa II -  9,38 PLN.

Monety
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Jak zachęcić
uczniów do
czytania,
pogłębić więzi
ze szkołą i
biblioteką
szkolną? 
Przepis jest
bardzo prosty -
wystarczy
zachęcić
dzieci do
przyjścia do
szkoły w
nietypowym
czasie
i spędzić z
nimi
niezapomniane
chwile.
Przekonaliśmy
się o tym już
po raz drugi
podczas
„Baśniowej
nocy w
szklonej
bibliotece”.

W tym roku w
nocnej
przygodzie z
czytaniem
wzięli udział
uczniowie
klasy III, IV, V i
VI wraz z
opiekunami: p.
Renatą
Wolińską,
p. Jolantą
Truchlewską i
p. Ireneuszem
Ciechowiczem.
Impreza miała
na celu
promocję 
biblioteki
szkolnej i
literatury
dziecięcej,
ożywienie
zainteresowań
czytelniczych
uczniów,
kształtowanie

umiejętności
pracy w grupie
oraz
zrelaksowanie
uczniów  po
zajęciach
szkolnych.
Spotkanie
rozpoczęliśmy
o godzinie
20.00 od
przygotowania 
miejsc
noclegowych
w sali numer
10 i 11.
Następnie
udaliśmy się
na salę
gimnastyczną,
gdzie  nastąpił
o oficjalne
otwarcie oraz
podanie celu 
spotkania.  W
baśniową

atmosferę
wprowadzili
nas uczniowie
klasy III i IV,
którzy
zaprezentowani
scenki
ukazujące
znanych i
lubianych
bohaterów
z przymrużeniem
oka. Po
występie miało
miejsce
losowanie grup
i podpisanie
kontraktu.
Każda grupa
miała za
zadanie
wymyślić
sobie nazwę i
okrzyk. I tak
do rywalizacji

stanęły trzy
drużyny BvB,
Czerwone
Anioły i
Szrekomaniacy.
Kolejnym
punktem
spotkania było
czytanie
fragmentów
książki
„Cudowna
podróż” Selmy
Lagerlof oraz
wykonanie
zadań
związanych z
przeczytanymi
rozdziałami.
Były też
konkurencje
sportowe i
zręcznościowe
– układanie
rymowanki

ukrytej w
balonach,
zabawa w
kółko i krzyżyk
oraz układanie
puzzli. 

Najwięcej emocji dostarczyła Godzina Duchów –
opiekunowie wyposażeni w latarkę oprowadzali przy
zgaszonym świetle swoją grupę po szkole. Zadaniem
grup było odnaleźć plakaty z portretami baśniowych i
bajkowych postaci i zapamiętać wskazane litery, które
utworzą hasło. Po drodze, idąc za strzałkami,  zbierali
też koperty z zadaniami, które rozwiązywali po
powrocie na salę gimnastyczną. Sprawdzili w ten
sposób swoją pamięć, spostrzegawczość oraz
logiczne myślenie. Około godziny 2.30 rozpoczęliśmy
oglądanie bajki „Kopciuszek. Co by było gdyby…”.
Wyniki rywalizacji zostały ogłoszone tuż po pobudce,

Noc w bibliotece

Góra Grosza

MN



Wyniki rywalizacji zostały ogłoszone tuż po pobudce,
która nastąpiła o godzinie 7.00. Zwyciężyła drużyna
BvB, na drugim miejscu znalazły się dwie drużyny-
Czerwone Anioły i Szrekomaniacy. Wszyscy
uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe
certyfikaty.
Mamy nadzieję, że czas spędzony wspólnie z książką
zachęci dzieci do aktywnego odwiedzania biblioteki
szkolnej w celu poszukiwania intrygujących tytułów, a
także wyrobienia nawyku czytania do poduszki.

Baśniowa noc w szkolnej
bibliotece 
13/14 grudnia 2013 r.
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Gminny Konkurs Kolęd i Piosenek
Bożonarodzeniowych w języku
angielskim

„Jinggle bells”, czyli  „Dzwonią dzwonki sań”  -
słowami  tej piosenki rozpoczął się II Gminny Konkurs
Kolęd i Piosenek Bożonarodzeniowych w języku
angielskim organizowanym przez PSP im. D.F
Czachowskiego w Bukównie. W konkursie brali udział
uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy
Radzanów. Atmosfera zbliżających się świąt, znanych
lub mniej znanych kolęd i piosenek 
bożonarodzeniowych udzieliła się wszystkim.
Publiczność nagradzała gromkimi brawami kolejnych
uczestników konkursu pojawiających się na scenie,
których w tym roku było wyjątkowo dużo. Świadczy to
tylko o tym, że uczniowie uwielbiają śpiewać kolędy i
pastorałki, a przy okazji uczą się właściwej wymowy,
akcentu i intonacji w języku angielskim.
Poziom konkursu był w tym roku niezwykle wysoki, a
konkurencja duża. Z naszej szkoły w kategorii klas I
–III, uczennica Klaudia Pankowska zajęła III miejsce,
natomiast w kategorii klas IV–VI, duetowi w składzie
Alicja Łomża i Martyna Pulkowska udało się otrzymać
wyróżnienie. 

Nagrody dla zwycięzców, dyplomy uczestnictwa dla
pozostałych i gratulacje z rąk Pani dyrektor wywołały
ogromną radość i zadowolenie wśród uczniów
biorących udział w konkursie. Rozśpiewani i pełni
pozytywnej energii wróciliśmy do szkoły, wyczekując
upragnionych Świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs kolęd

„Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe”
19 grudnia 2013 r.  odbyło się podsumowanie
szkolnego konkursu plastycznego pt. „Tradycyjne
ozdoby bożonarodzeniowe”.
Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy I – III i klasy IV – VI.
Wśród laureatów znaleźli się:
W kategorii klas I – III
1. miejsce  - Aleksandra Gawin
2. miejsce – Martyna Matacka , Julia Gaca
3. miejsce - Julia Wierzgała
W kategorii klas IV – VI

Dyplomy
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W kategorii klas IV – VI
1. miejsce - Wojciech Dźwigulski
2. miejsce - Kacper Kołtunowicz
3. miejsce  - Alicja Łomża
Wyróżnienia otrzymali:Małgorzata Ciechowicz,
Przemysław Ciechowicz, Antoni Matracki, Natalia
Sikorska i  Katarzyna Korza.
Udział w konkursie wzięli również: Paulina
Bronkowska, Kacper Bronkowski, Maria Małek, Dawid
Olszewski, Weronika Łomża, Jakub Kosiec, Julia
Pietrzak, Przemek Pulkowski, Filip Solecki, Kamil
Wierzgała, Wiktoria Pietrzak.

Ozdoby MN


