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Kupuj cegiełki - wesprzyj
fundację Pomóż i Ty

Szóstoklasiści 
- najdzielniejsi z dzielnych

Tegoroczni szóstoklasiści
zmierzą się z nowym
sprawdzianem kompetencji,
który podsumuje ich
kilkuletnią naukę w szkole
podstawowej. Inna niż dotąd
forma sprawdzianu umożliwi
wszystkim naszym kolegom
pochwalenie się wiedzą i
wykazanie swoich mocnych
stron. 

Najwięcej emocji wśród
naszych kolegów wzbudza
fakt, że już w kwietniu
zmierzą się ze
sprawdzianem z języka
obcego. Odpowiedzą na
szereg pytań dotyczących
angielskiej gramatyki i
słownictwa. Wierzymy, że
po oddaniu prac wszyscy
zgodnie stwierdzą: I like it!

Deszcze listopadowe 
budzą wiatry zimowe.

Z jesienią związane są
liczne przysłowia, które
przepowiadają zbliżającą się
pogodę. Niezależnie od
listopadowego słońca lub
chłodu, zima niezmiennie
będzie długa i mroźna.

Słońce listopada mrozy
zapowiada.

Długie, jesienne wieczory sprzyjają zarówno
nauce, jak i relaksowaniu się przy grach
komputerowych lub książce. Można
powiedzieć, że wszyscy są zadowoleni.

Od października bieżącego
roku bierzemy udział w akcji
charytatywnej, która
wspomaga osoby w
potrzebie, niepełnosprawne i
niewidome. Zakupując
cegiełki pomagamy w
efektywnym niesieniu

pomocy podopiecznym
fundacji, których nie stać na
kosztowną rehabilitację, leki
lub specjalistyczny sprzęt
medyczny. Cegiełki to małe,
kolorowe obrazki, zawierają
wiadomości z różnych
dziedzin naukowych.

Poznaj moc oszczędzania w SKO
W tym roku w naszej szkole rozpoczyna działalność
Szkolna Kasa Oszczędnościowa. Dzięki niej każdy uczeń
będzie mógł skrupulatniej niż dotychczas oszczędzać na
wymarzony rower lub wakacyjną wycieczkę.

Niektóre z naszych marzeń
wymagają posiadania dużej
sumy pieniędzy, a wiadomo
jak ciężko przechować
choćby złotówkę. Bo i
chipsy trzeba zjeść, i
napojem w puszce popić. A
przecież znana mądrość
ludowa mówi: ziarnko do
ziarnka, aż zbierze się
miarka. Już dziś
zaczynamy oszczędzanie,
bo to się opłaca!

jesień w Sernikach

sportowe emocje

Do poczytania...
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Pierwszaki uczniami

Dzień nauczyciela i
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Wędrówki po regionie

W zdrowym ciele - zdrowy duch

staropolska chata

w izbie

pod skrzydłami wiatraka

dola kibica w bojowym nastroju

Nie od dziś wiadomo, że większość z nas
interesuje się sportem. Niektórzy ograniczają się
do kibicowania, inni biorą czynny udział we
wszystkich rozgrywkach sportowych. Są wśród
tacy, którzy uwielbiają ducha rywalizacji. 

W tym roku braliśmy udział w gminnych i
powiatowych zawodach w piłkę nożną i w ping-
ponga. Warto opowiedzieć o osobach, które
zaznaczają swoją obecność na każdym turnieju
sportowym dzięki niezwykłemu zaangażowaniu.

Jedną z nich jest na pewno Zuzia (kl. V), która w
niejednej dyscyplinie sportowej dorównuje
chłopcom. Jak sama mówi jej ulubioną dyscypliną
jest piłka nożna, na boisku gra na pozycji
napastnika. Kilka miesięcy temu szeregi
starszych sportowców zasilił Bartek (kl.
IV), wspierając drużynę celnym okiem i
niespożytą energią. Żaden mecz nie odbędzie się
również bez Kacpra (kl. VI), głównego wodzireja
na boisku. Niezłym graczem, a także bardzo
dobrym organizatorem wszelkich rozgrywek jest
Patryk, który przepisy federacji UEFA ma w
małym palcu. I choć nie zawsze uda się zająć
pierwsze miejsce to jak sam mówi: może uda się
następnym razem, bo bardzo lubimy sport.

Głównym celem
tegorocznej wycieczki
do Lublina było
przybliżenie obrazu
dawnej wsi i zawodów
dziś niespotykanych.
Oglądaliśmy dawną
architekturę wiejską,
zapoznawaliśmy się z
ludowymi zwyczajami,
poznaliśmy osoby
kultywujące dawne
tradycje. Przewodnik
opowiedział także wiele
ciekawostek o
powstawaniu Muzeum
Wsi Lubelskiej. 

Bardzo lubię szkolne
wycieczki, bo dzięki
nim mam okazję
zobaczyć coś nowego.
Wcale nie trzeba
jechać do Warszawy
lub Krakowa, Lublin też
jest ciekawy i co roku
oglądamy inny zakątek
tego miasta. Tym
razem staliśmy się
powroźnikami. Kto
zgadnie czym oni się
zajmują? Krzysio kl. V

Muzeum Wsi Lubelskiej powstało w latach 60. XX wieku. Natomiast niektóre
zabytki architektoniczne, znajdujące się na jego terenie, pochodzą aż z XVII
wieku. Wszystkie eksponaty zostały sprowadzone do muzeum z różnych
rejonów Lubelszczyzny. W ciągu roku odbywają się tu pokazy związane z
ludowymi i rolniczymi tradycjami. Można posmakować wiejskich wypieków
lub spróbować sił podczas żniw lub wykopków. Spacerując po rozległym
terenie skansenu oglądaliśmy chaty z dachami pokrytymi strzechą, nadal
działający wiatrak oraz oryginalną zagrodę najbogatszego we wsi
gospodarza. Dowiedzieliśmy się czym zajmuje się łubiarz i powroźnik oraz
co, oprócz podkuwania koni, robi kowal. Przyjrzeliśmy się także ręcznie
wykonanym ozdobom wiszącym w izbach mieszkalnych. Pani przewodnik
opowiedziała nam, jak wyglądała domowa nauka zawodu i ile osób
mieszkało w jednej zagrodzie chłopskiej. Na zakończenie tej niezwykłej
lekcji dostaliśmy podkowę oraz kręcony wspólnie powróz.
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Z życia szkoły

Dzień Edukacji Narodowej to wspaniała okazja,
aby uświadomić sobie jak ważne jest rozwijanie
swoich zainteresowań i umiejętności. Każdy
posiada jakiś talent, ale nie każdy zdążył go
odkryć. Amelka z kl. IV znalazła na to sposób.

odkrywamy czystą Polskę witaminki dla chłopczyka i dziewczynki

przedstawienie edukacyjneuroczyście ślubujemy

Pierwsze koty za płoty
Pasowanie na ucznia to w życiu szkoły niezwykle
uroczysty moment. Pierwszaki w obecności
społeczności szkolnej i gości obiecały wytrwale
pogłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności.  Dzień
ten obfitował w atrakcje i upominki dla naszych
najmłodszych kolegów. Ze swojej strony
zapewniliśmy ich o pomocy i wsparciu. Asia w
imieniu starszych klas wręczyła maluchom
nakładki na ołówki, aby nauka pisania naszych
dziennikarskich  następców szła jak po maśle.

Czasem wydaje się, że
nie ma wokół niczego,
co mogłoby zająć
nasze myśli przez
dłuższy czas, niczego,
w czym bylibyśmy
najlepsi. Niektórzy
twierdzą, że nie mają
żadnych zainteresowa
ń ani hobby, że
wszystko im się nudzi.
To nie jest tak.
Wystarczy chcieć, a
sposób na spędzanie
wolnego czasu zaraz

się znajdzie. Jeśli coś
choć odrobinę kogoś
zaciekawiło, powinien
zacząć od tego. Naszą
inspiracją mogą być na
przykład przedmioty ze
szkoły, takie jak
matematyka, język
polski lub przyroda.
Wystarczy dobrze się
rozejrzeć, a na pewno
coś nas zainspiruje do
działania i odkrywania
swoich ukrytych
talentów. Do dzieła!

Środowisko ponad wszystko
We wrześniu razem z wychowawcami
przeszliśmy całą naszą piękną miejscowość w
poszukiwaniu śmieci wyrzuconych na przydrożne
trawniki. Uzbieraliśmy kilka worków, które nasi
dzielni koledzy przytargali do kontenera. Po
wszystkim zastanawialiśmy się, jaka kara
powinna spotkać tych, którzy tak bezmyślnie
śmiecą. Mamy nadzieję, że nasz pochód z tymi
niezbyt chlubnymi zdobyczami dadzą innym do
myślenia. Dbajmy o środowisko na co dzień!

Odżywiamy się zdrowo, żyjemy kolorowo!
Okazuje się, że rezolutne maluszki z oddziału
przedszkolnego wiedzą najlepiej, co powinno się
jeść, żeby mieć dużo siły i dobry nastrój przez
cały dzień. Własnoręcznie zrobiona sałatka, sok
ze świeżych owoców czy ciasteczka ze
szkolnego pieca to najlepsza przekąska. Z
pewnością starsi koledzy (przynoszący do szkoły
chipsy i napoje gazowane) mogliby się od nich
uczyć zasad zdrowego żywienia, a przecież
wiedzą co szkodzi.

Odwiedziny Klauna Waldusia
Klaun Walduś jest chyba jednym z najserdeczniej
witanych gości w naszej szkole. Wszyscy czekali
na niego z niecierpliwością, bo wiedzieliśmy, że
jego pomysłowość nie ma granic. Tym razem
również zachwycił nas opowiastkami i zabawnymi
sztuczkami. Każda jego wizyta uczy czegoś
nowego i przypomina nam o ważnych zasadach.
Klaun sprawił, że pusta butelka zamieniła się w
mp3 i opowiadał o segregacji odpadów. Ech,
wesołe jest życie Ekoklauna!

rycerze i ich giermek

Wycieczka do Lublina
przeniosła nas do XIX
wieku, natomiast
goście w żelaznych
zbrojach zabrali nas w
podróż po mrocznych
latach średniowiecza.
Była to epoka królów,

rycerzy i turniejów.
Nasz kolega został
zakuty w dyby, a obok
odbywał się pojedynek
na miecze o serce
pięknej damy. Ciekawe
to były czasy, ale
niebezpieczne!GS MO
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Akademia Pana Kleksa inspiruje
kulinarnie

Nasze pasje i pomysły

NASZA REDAKCJA

I

W pobliskiej szkole
wręczano nagrody
laureatom XIV
Powiatowego Konkursu
Plastycznego. Wśród
nagrodzonych znalazła
się Julka, nasza
koleżanka z oddziału
przedszkolnego.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Zaczytana Magda poleca...
Od września jestem uczennicą szóstej klasy, a w
związku z tym lektury wybierane do omawiania
poruszają "doroślejsze" kwestie. Najbardziej z
zaciekawiła mnie książka "Szatan z siódmej
klasy" napisana przez K. Makuszyńskiego.
Główny bohater przeżywał niesamowite
przygody, czasem niebezpieczne, czasem
romantyczne. Wraz z rozwojem akcji tajemnica
rozwiązywana przez Adasia staje się coraz
bardziej zawiła. Książkę czyta się jednym tchem!

Oczytana Natalia poleca
Powieść pod tytułem ,,Opowieści z Narnii – Lew
czarownica i stara szafa” to książka napisana
przez C.S. Lewisa  w połowie XX wieku. Główni
bohaterowie, czyli Piotr, Zuzanna, Łucja i Edmund
muszą wyjechać ze swojego rodzinnego domu ze
względu na wojnę i naloty bombowe. Docierają na
wieś, do domu, w którym znajduje się szafa -
zaczarowany mebel przenoszący w czasie i
przestrzeni. Z pierwszym krokiem wgłąb szafy
rozpoczyna się niesamowita, baśniowa przygoda.

Zgrany Dawid recenzuje
Gra Fifa 14 to kolejna część z serii, w której
możemy się wcielić w piłkarzy wielu światowych
klubów sportowych. Dzięki poprawionemu
systemowi strzałów łatwiej będzie kontrolować
rzuty z daleka i bliska. Poza tym możemy grać z
graczami z całego świata. Warto poświęcić tej
grze swój wolny czas i nauczyć się kilku trików.

Ciasto z mikrofalówki
Składniki: jajko, 2 łyżki
cukru, 3 łyżki mąki, 3
łyżki oleju, pół łyżeczki
proszku do pieczenia,
2 łyżki kakao, łyżka
mleka, łyżka cukru
waniliowego.
Wymieszaj jajka z
cukrem, a potem z
resztą składników.
Wstaw w miseczce do
kuchenki na 3 minuty.
Wyjmij, poczekaj

aż wystygnie i gotowe.
Ryż ze śmietaną i
dżemem 
Składniki: torebka
ryżu, 3 łyżki dżemu, 3
łyżki śmietany 18%.
Ugotuj ryż i wyłóż go
na talerz. Posmaruj
wierzch dżemem i
śmietaną. Możesz
wymieszać lub jeść
"warstwami".
Smacznego!
Szyszki

Składniki: 5 łyżek
kakao, pół kostki
masła, pół kg
cukierków toffi, 2
paczki ryżu
preparowanego.
Kakao, masło i
cukierki roztopić i
przestudzić. Do masy
dodać ryż i formować
szyszki (ręce
posmarować masłem,
aby ryż się nie
przyklejał). Zjeść ze

smakiem.
Łasuchy do dzieła!

Pan Kleks słynął z
nietypowego
podejścia do
potraw, które jedli
jego podopieczni.
Odrobina
połyskliwych
szkiełek, kropla
kolorowej farby i
już pachnie
pomidorówką.
Poniżej przepisy
Natalki, Bartka i
Asi z IV klasy. 

Pogoda ducha po angielsku
When you're smiling, the whole world 
smiles with you.
When you're laughing, the sun comes 
shining through.
But, when you're crying, you bring on the rain,
so, stop you're sighing, be happy again!
Keep on smiling, 'cause when you're smiling,
the whole world smiles with you!
Rymowankę powtarzamy z uśmiechem 
na twarzy codziennie rano.

samorządni z pomocniczką Olą

Mądrzy ludzie mówią, że śmiech to zdrowie.
Zgadzamy się z tym i dlatego organizujemy w
szkole Dzień Życzliwości (21 XI), podczas
którego nie wolno mieć marsowej miny. Tego dnia
wszyscy mają dobry nastrój i są dla siebie bardzo
uprzejmi. Uśmiech i dobre słowo mają wielką
moc, dobrze wpływają na nasze samopoczucie.
Uśmiechajmy się na zdrowie!

Magda, Amelka, Roksana i Krzysio, czyli
nasz samorząd, biorą szkolny nastrój
we własne ręce. Zamierzają zadbać o
dobre humory uczniów i nauczycieli. Na
pewno będzie wesoło!

Kinomaniaczka Milena obejrzała...
"Jeździec znikąd" to trzymający w napięciu,
kipiący humorem film przygodowy. Główną rolę
gra Johny Deep, który wcielił się w rolę Indianina.
Zaletami filmu jest wartka akcja i ciąg zabawnych
nieporozumień między bohaterami. Obraz
przypomina słynną serię o piratach, ale
przemawia to na korzyść tej produkcji. 

Kto dla Was pisze:
Amelka
Asia
Julka
Magda
Natalia
Ola

Opiekun: E. Misztal
Korekta: A. Oniszko

Zapraszamy na stronę
szkoły:
spserniki.pl
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