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Znamy już wyniki eliminacji międzynarodowego konkursu
programistycznego Pix Programming Challenge. To
międzynarodowy konkurs programistyczny dla dzieci i
młodzieży. Uczeń naszej szkoły Bartosz Misiak z klasy III
zdobył 18 punktów na 20 możliwych do zdobycia i
zakwalifikował się do Półfinału polskiej edycji.

              SUKCESY UCZNIÓW
W OGÓLNOPOLSKICH KONKURSACH

„Świat oczami młodych” to seria znaczków
pocztowych, w ramach której – we
współpracy Poczty Polskiej i Fundacji
BOŚ – organizowany jest konkurs
plastyczny na projekt znaczka. Trzecia
edycja konkursu organizowana pod
hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”
poświęcona była tematyce ratowania
starych odmian drzew owocowych. W dniu
27 września 2019 roku w Centrali Banku
Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło
się uroczyste podsumowanie konkursu.
Klaudia Kęska, pod opieką Pani Grażyny
Sławeckiej, namalowała „Tradycyjne sady
są w modzie” i została doceniona przez
Komisję Sędziowską, która przyznała jej
wyróżnienie I stopnia, co jest ogromnym
sukcesem.

Konkurs patronatami objęli: Minister
Edukacji Narodowej, Minister
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            WYJAZD NA POKAZY Z FIZYKI

We wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział
Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego
organizują Pokazy z fizyki. Pokazy są przeznaczone
głównie dla uczniów, nauczycieli a także dla
wszystkich innych osób zainteresowanych fizyką. Ideą
pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację
tematycznie dobranych, ciekawych, a nieraz wręcz
fascynujących młodzież eksperymentów fizycznych.
Wyjazdy na  pokazy stały się tradycją naszej szkoły.
W tym roku również skorzystaliśmy z oferty UMCS - 
w czwartek 26 września 2019r. grupa  uczniów klas
VII i VIII pod opieką pana Pawła Miąca wybrała się na
pokazy z fizyki do Lublina. W tym roku eksperymenty
dotyczyły następujących zagadnień z fizyki: ruchu
obrotowego, termodynamiki, prądu elektrycznego i
rezonansów. Pokazy przebiegały w atmosferze
zabawy i z dużą dozą humoru.Mogliśmy
zaobserwować, jak i gdzie można wykorzystać fizykę
w codziennym życiu. Za rok na pewno chętnie
wrócimy na wydział Fizyki UMCS, aby znów pasjonaci
fizyki wprowadzili nas w magię eksperymentów.

                      NOC BIOLOGÓW

NOC BIOLOGÓW to ogólnopolska akcja, w której
biorą udział uniwersyteckie wydziały przyrodnicze z
całej Polski, w tym także Wydział Biologii i
Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.10 stycznia 2020 r. uczniowie z kl. V i VI z
opiekunami p. Justyną Piłka i p. Magdaleną Miąc
uczestniczyli w "Nocy Biologów" na UMCS w Lublinie.
Akcja ma na celu przede wszystkim zaciekawić
młodzież naukami przyrodniczymi, zaprezentować
biologię w niekonwencjonalny sposób, przybliżyć
skomplikowane zjawiska przez pokazanie ich z bliska.
W programie obchodów zaplanowano interesujące
pokazy, inspirujące warsztaty, ciekawe laboratoria, a
także wystawy i inne ciekawostki-
wszystko to, by przez tą jedną noc zwiedzający mogli
poczuć się jak prawdziwi naukowcy.
W sali ekspozycyjnej Muzeum Zoologicznego
obejrzeliśmy okazy fauny bezkręgowej oraz kręgowce
z całego świata. W holu przed Muzeum znajdowała
się ekspozycja osteologiczna prezentująca szkielety
kręgowców i ich fragmenty. 
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Z okazji Dnia Chłopaka uczniowie z klas I-V z naszej
szkoły udali się na wycieczkę do Lublina .
Pierwszym punktem programu była wizyta w
Centrum  Zabaw "Leopark" .Na nas czekały tam
zjeżdżalnie, labirynt z przeszkodami, profesjonalne
trampoliny i wiele innych atrakcji. Czas spędzony w
centrum zabaw szybko minął i wszyscy zadowoleni i
pełni wrażeń udaliśmy się do McDonald`s, gdzie
mogliśmy się nieco posilić przed kolejnymi atrakcjami
wycieczki.
Następnie przespacerowaliśmy się do Katedry oraz
pod budynek Trybunału Koronnego, gdzie znajduje
się wejście do Lubelskiej Trasy Podziemnej.
Spacerowaliśmy trasą turystyczną licząca około 280
metrów, biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego
Miasta.Przejście zabytkowymi piwnicami
staromiejskimi dostarczyło nam wielu emocji.
Zwiedzanie połączone było z inscenizacją. Była to
wędrówka w czasie pozwalająca odkryć przeszłość
miasta. Rozwój przestrzenny miasta przybliżyły nam
makiety ukazujące osadnictwo od VIII wieku poprzez
miasto średniowieczne i renesansowe aż po wiek
XVIII. Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki
była inscenizacja przedstawiająca Wielki Pożar
Lublina z 1719r.

           “W zdrowym ciele – zdrowy duch” – 
      zajęcia rekreacyjno – sportowe na krytej
                 pływalni w Wólce Rokickiej. 
Uczniowie naszej szkoły cyklicznie uczestniczą w
zajęciach rekreacyjno  – sportowych na krytej pływalni
w Wólce Rokickiej. Celem wyjazdów jest
propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia i
zachęcenie ich do czynnego uprawiania sportu.
Zjeżdżalnia, Jaccusi i basen – to atrakcje, z których
mamy okazję skorzystać w czasie pobytów na
basenie.

                           
                WYCIECZKI, 
                                     ZAWODY, 
                                                    KONKURSY, 
                                                                        WYDARZENIA, 
                                                                                                    PREZENTACJE

 Nasza placówka oferuje uczniom atrakcje w postaci wycieczek krajoznawczych, możliwości rozwijania
zainteresowań, uczestnictwo w konkursach i zawodach sportowych. Mamy okazję do twórczego spędzania
czasu wolnego i integrację środowiska uczniowskiego. Oto tylko kilka z naszych ostatnich wydarzeń.
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"Nauka pisania programów to gimnastyka dla
mózgu. Pozwala wypracować umiejętność
efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z
informatyką" – Bill Gates

Uczestniczyliśmy w CodeWeek w dniach od 07-11
października. CodeWeek, czyli Tydzień
Kodowania, odbywa się w całej Europie i na
świecie dniach 5-20 października 2019 r.
Do tej pory odbyły się dwa wydarzenia pt:

"Kodowanie na dywanie" w roku 2019,
"W krainie kota...-poznajemy program Scratch" w
roku 2018.

Ucząc się kodowania, poznajemy język maszyn i
technologii, którą się posługują. Stajemy się
aktywnymi twórcami i dostajemy narzędzia do
zmieniania świata."

            WARSZTATY KLIKAM Z GŁOWĄ

W naszej szkole 18 października odbyły się zajęcia
dla uczniów klas II-VI dotyczące bezpiecznego
korzystania z Internetu prowadzone przez
pracowników UKE w ramach akcji „Klikam z głową”.
To kampania społeczna Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej, której celem jest promocja
bezpieczeństwa najmłodszych w sieci, oraz
profilaktyka poprzez edukację najmłodszych.
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                    KOLĘDNICY MISYJNI

W drugi dzień świąt, tj. w Uroczystość Św.
Szczepana, uczniowie Szkoły Podstawowej w
Sernikach biorący udział w Kolędnikach Misyjnych, po
uroczystym rozesłaniu i pamiątkowym zdjęciu,
poprzebierani w kolorowe stroje, wyruszyli w cztery
strony świata, aby z kolędą na ustach zapukać do
każdych drzwi. Kolędnicy głosili Dobrą Nowinę o
narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom
zbawienie oraz prawo miłości i przebaczania.
Przypominali też mieszkańcom swojej parafii, że są
„ukochani i posłani”. „Mali misjonarze” prosili również
o zaangażowanie w obronę tych „najmniejszych” w
Amazonii, a także zwracali uwagę na potrzebę troski o
lasy i przyrodę.
Dopełnieniem radości kolędowania był udział w
Archidiecezjalnym Spotkaniu Kolędników Misyjnych. 9
stycznia 2020 roku w Sanktuarium Matki Bożej
Latyczowskiej w Lublinie, zespół kolędniczy przeżywał
doroczne święto kolędników
misyjnych, uczestnicząc w uroczystej Eucharystii pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława
Budzika.Dzieci mogły usłyszeć pasterskie słowo
uznania za wrażliwość ich serc.
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