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       Uroczystość        
        ślubowania 

        Uczymy się        
       patriotyzmu...

     "Cudze chwalicie swego
                nie znacie, 
 sami nie wiecie co posiadacie."

13 października
2016 roku
wybraliśmy się
na wycieczkę do
Sandomierza i
Muzeum
Bombek w
Nowej Dębie. 
 

    W  naszej szkole odbyła się akademia z
okazji Narodowego Święta Niepodległości.
    Chcąc upamiętnić 98 Rocznicę
Odzyskania Niepodległości, uczniowie klas
IV-VI  przygotowali przedstawienie,
które niczym lekcja historii przybliżyło nam
niełatwe dzieje Narodu Polskiego.
Ukoronowaniem  uroczystości był koncert 
najsłynniejszych polskich  pieśni
patriotyczne w wykonaniu uczniów.
      W dniu 11 listopada uczniowie naszej
szkoły wraz z Panem Dyrektorem Arturem
Oniszko uczestniczyli w Gminnych
Uroczystościach Obchodów 98 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości.

Sandomierz

Ślubujemy

Warsztaty

13 października
2016 roku
wybraliśmy się na
wycieczkę do
Sandomierza i
Muzeum Bombek w
Nowej Dębie. 

Oglądaliśmy
stanowiska z
choinkami z
różnych części
świata i epok,
podziwialiśmy setki
unikatowych i
niepowtarzalnych
ozdób.
Obejrzeliśmy
proces wyrobu
ozdób
choinkowych. 
Zwiedzając
starówkę udało nam
się zrobić
pamiątkowe zdjęcie
z odtwórcą głównej
roli "Ojca
Mateusza"  Panem
Arturem
Żmijewskim. 

M.M

M.M

M.M



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 13 11/2016 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMrówka

                      
                            Warto przeczytać

     Agnieszka Tyszka "Zosia z Ulicy Kociej"

     Jest to pozycja napisana w formie pamiętnika 

dziesięcioletniej tytułowej Zosi, która wyprowadza

 się z Warszawy i przeżywa mnóstwo przygód wraz 

ze swoją zwariowaną rodzinką.

Zosia jest "pozytywnie zakręcona" i jej przygody 

podnoszą na duchu, rozweselają i jak najbardziej 

nadają się do czytania w długie jesienne, albo 

zimowe wieczory. 

                                                        Polecam :)))

     W grudniowe popołudnia każdy jeden promyk
słońca jest na wagę złota - z utęsknieniem
wypatrywany pomiędzy kolejnymi warstwami
zgromadzonego na oknach szronu. Tymczasem to
właśnie w grudniu, gdy za oknem ciemno i
zimno.Nasza miła planeta Ziemia znajduje się najbliżej
Słońca.

   
   Księga rekordów Guinnessa podaje, że największy
płatek śniegu, jaki kiedykolwiek zaszczycił nas swoją
obecnością, spadł 28 stycznia 1887 roku w  Montanie
(USA). Rekordzista miał 38 centymetrów szerokości i
20 centymetrów grubości, co "trochę" odróżnia go od
tych, do których się przyzwyczailiśmy.

"Chinese plum", czyli w bezpośrednim tłumaczeniu
"chińska śliwa", a według polskiej terminologii morela...
japońska - to jedna z niewielu roślin kwitnących w
zimie. Występuje w Chinach, Japonii i na Tajwanie,
gdzie już w styczniu licznymi kwiatami symbolizuje
nadzieję - zapewne na rychłe ocieplenie pogody.

     Książka "Oskar i pani Róża" została napisana 

przez Erica-Emmanuela Schmitt'a. Opowiada ona o

 dziesięcioletnim chłopcu, chorym na nowotwór i 

jego pobycie w szpitalu oraz o wspaniałej kobiecie, 

byłej wolontariuszce.   Oskar, główny bohater 

powieści, za namową cioci Róży pisze codziennie 

listy do Pana Boga, w których relacjonuje mijające

 dni, oraz opowiada o swoich uczuciach. Chłopiec w

 szpitalu poznaje swoją pierwszą miłość- Peggy 

Blue, zdobywa  przyjaciół. Zaczyna mieć problemy z

 rodzicami, wobec których ma sprzeczne odczucia. 

Wzruszająca książka, godna polecenia. 

                                                                           
                                                                          Natalia L.

      Ciekawostki o zimie 
   czyli co w śniegu piszczy...

   "Wielka księga przygód Basi", albo pojedyncze
tomy z jej udziałem to świetna lektura dla całej rodziny.
Pozycja zabawna, pouczająca i w świetnym stylu
odwołująca się do rodzinnych perypetii w wielu
domach. Basia chodzi do przedszkola. Ma starszego
brata- Janka, który ją poucza i drugiego,malucha-
Franka, dla którego to ona jest wyrocznią.
    Książka napisana przez Zofię Stankiewicz jest
godna polecenia i na długie zimowe wieczory i świetna
jako prezent pod choinkę.

"Ziuzia" to siedmioletnia bohaterka książki stworzona
przez Malinę Prześlugę i Roberta Romanowicza.
Ma prześmieszną rodzinę i równie zabawne przygody.

Obie propozycje świetne dla młodszego czytelnika:)
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akcja

Finał akcjiWspólne śniadanie

Wróżby

Andrzejek czar...

cd.

      Uczniowie klas O-III przystąpili do  
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „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! Nasza szkoła już po raz kolejny
przyłączyła się do akcji edukacyjnej „Śniadanie daje
moc".
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Festiwal

   16 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Brzostówce odbył się XIII Festiwal
Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. W konkursie
brali udział uczniowie z 10 placówek szkolnych z
powiatu lubartowskiego i parczewskiego.
Uczniowie śpiewali w trzech kategoriach:
- solista klasy 0-III
- solista klasy IV-VI
- zespół
     Podczas festiwalu prezentowały swoje umiejętności
wokalne również uczennice naszej szkoły:
- solistka kl. I-III – Julia Jakubczak- wykonała utwór
pt. „Warszawo ma"
- zespół w składzie: Amelia Czerwoniak oraz Natalia
Listosz, - wykonał utwór pt. „Deszcz jesienny deszcz"
Zespół z naszej szkoły zajął III miejsce. 
Gratulujemy !

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i upominki.

                              Przed nami 

               Święta Bożego Narodzenia

                           i Nowy Rok 2017
                      
                                 z tej okazji 
                     
                          cała redakcja Mrówki 

           składa wszystkim najlepsze życzenia.

                     Życzymy dużo zdrowia

                                i wytrwałości 

                     w dążeniu do osiągnięcia 

                          zamierzonych celów

                                oraz ogromu

                                   miłości

                     i szczęścia rodzinnego.

Święta tuż, tuż...

M.M

M.M



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 13 11/2016 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Mrówka

   A oto nasze limeryki -
czyli śmieszne wierszyki

  Pewna fabryka w Sernikach 
  specjalizowała się w słodkich piernikach.
  Piekarz kupił małe piecyki,
  by piec także pyszne serniki.
  Teraz myśli o nadziewanych rogalikach.

Autor: Julia Misiak

 
  Mieszkam na wsi Serniki
  Dobre są tutaj pierniki.
  Jeszcze lepsza ogórkowa,
  A także pomidorowa.
  Lecz najlepsze pulpeciki.
             Autor: Joanna Dębska
 
  Koło lasu blisko Sernik
  Chodzi mały, żółty perlik.
  Ukazuje swe pióra
  Gdy nóżkami szura.
  Udając krajobrazu ozdobnik
                   Autor: Natalia Listosz

Klasa VI tworzyła limeryki wzorując się na noblistce W.
Szymborskiej- oceńcie je sami   :)

  W pięknej wsi Serniki 
  nikt nie jest nazbyt dziki.
  Wszyscy siebie tu wspierają 
  oraz chętnie pomagają.
  I wygrywają Orliki.

 Autor: Amelia Czerwoniak

Redakcja
J. Misiak
N. Listosz
A. Czerwoniak
redaktor
naczelna:
M.Karczmarz,
oprawa
graficzna i
fotosy
M. Miąc

                    Twórczość uczniowska:
                      plastycy i  wierszokleci -
                    czyli co komu w duszy gra.

Makieta do "W pustuni i w puszczy"

Praca wyróżniona

Konkurs organizowany przez PMDK
    ,, Pokażę Ci gdzie mieszkam''.
Wśród wyróżnionych w konkursie jest uczennica
naszej szkoły: Julia Reszko z klasy II

Gród

M.M

J. Reszko K. Kęska


