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Bezpieczne pierwszaki             Dzień Chłopaka

Dzień Życzliwości 

Laurki dla żołnierzy

  
Dzień Chłopaka to dzień
ważny dla nauczycieli oraz
całej szkoły, nie tylko
chłopców.
Z tej okazji chcemy
zorganizować dla nich jakaś
atrakcje, wiele z nas
dostanie lub kupi prezenty,
inni złożą życzenia. A wy?

.

.

W naszej szkole
obchodzimy dzień
życzliwości. Tego dnia
większość uczniów przyszło
do szkoły w żółtych
podkoszulkach i bluzkach.
Uczniowie mieli za zadanie
udekorowanie swojej klasy
w symbole życzliwości.
Wszystkie klasy wyglądały
tego dnia pięknie. i

wesoło. Z tej okazji w
szkole zorganizowano kilka
konkursów: Literacki i
plastyczny. Można było
również wziąć udział ,,
Poczucie Życzliwości''.
Polegało to na napisaniu
kartek z pozdrowieniami i
życzeniami do różnych
osób
                   J.Jaworek         
       

.

Uczniowie klas I-III włączyli
się w akcję Fundacji
Niepodległości i
przygotowali wiele laurek,
rysunków wyrażających
wsparcie i wdzięczność  za
obronę polskiej granicy na
wschodzie.

„Bezpieczna Droga do
Szkoły” to akcja
prowadzona przez
Stowarzyszenie Rozwój i
Bezpieczeństwo wraz z
Komendą Powiatową
Policji oraz Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Lublinie,
pod patronatem
Burmistrza Miasta Kraśnik
Wojciecha Wilka.
28 września uczestniczyli

w niej uczniowie nasi
pierwszoklasiści, których
odwiedzili członkowie RiB
wraz z policjantami z
kraśnickiej komendy i
Inspektorem Kraśniczkiem.
Dzieci przeszły
teoretyczną i praktyczną
lekcję poruszania się po
drogach, w szczególności
po przejściach dla
pieszych. Dostały odblaski
i plany lekcji, których szata

graficzna wiąże się z
bezpieczeństwem
pieszych.

.
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W dniach 17, 22 i 24
września klasy 7b i 7c
wzięły udział w
projekcie
edukacyjnym pod
nazwą „Lekcja o
Funduszach
Europejskich
VI”, organizowanym
przez Ministerstwo
Funduszy i Polityki
Regionalnej.Jego cel
to przybliżanie wiedzy
o Funduszach
Europejskich. Do
udziału w akcji zostało
zakwalifikowanych
500 klas z pięciu
województw Polski
Wschodniej. Więcej

informacji o projekcie
na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja. W
ramach tej akcji
edukacyjnej nasza
szkoła otrzymała
bezpłatny pakiet
materiałów
dydaktycznych:
scenariusz lekcji,
edukacyjne gry
planszowe
„PROJEKT:
MIASTO!”, film
animowany oraz
broszury i gadżety dla
wszystkich uczniów
uczestniczących w
zajęciach. Tegoroczny
projekt był
poświęcony rozwojowi
lokalnemu. 

Uczniowie dowiedzieli
się na zajęciach,
dlaczego ich
miejscowości powinny
rozwijać się w sposób
zrównoważony, z
poszanowaniem
naturalnego
środowiska. Poznali
możliwości
zaangażowania
mieszkańców w
rozwój lokalny, rolę
Funduszy
Europejskich w
procesie rozwoju
lokalnego oraz źródła
finansowania zmian w
swoich
miejscowościach.

Na zakończenie
projektu uczestnicy
zagrali w edukacyjną
grę planszową
„PROJEKT:
MIASTO!”, ćwiczyli
rachunki
matematyczne i
utrwalili wiedzę na
temat
zrównoważonego
rozwoju średniego
miasta i zarządzania
miastem. red.

Lekcja o Funduszach Europejskich

Sprzątanie Świata

.

Z życia szkoły
Dnia 2 października 2021r odbyła się akcja
sprzątanie świata. Tego dnia wszyscy chętni
mieszkańcy miasta spotkali się koło CKiP. Był
również Burmistrz Miasta Kraśnik. Po krótkim
przemówieniu wszyscy z workami ruszyli do lasu.
Wśród nich nie zabrakło uczniów naszej szkoły.
Trzeba przyznać, że śmieci od razu były
segregowane. Gdy wracaliśmy, aż miło było
patrzeć. Wszędzie czysto i zielono a uczestnicy
zadowoleni z wykonanego zadania. Zrobili coś
użytecznego  bo las nie jest tylko naszą
własnością ale domem dla wielu zwierząt.
Chciałem bardzo wszystkim podziękować za
udział w akcji. 
                                           J.Jaworek 

int

Dnia 18 X w naszej
szkole odbyło się
przedstawienie  z
okazji 21 Dnia
Papieskiego. Hasło
tegorocznych
obchodów brzmi ,,Nie
lękajcie się''. Karol
Wojtyła został
wybrany na papieża
16 października

1978 roku. Przyjął on
imię Jan Paweł II. To
pierwsze Polak który
został papieżem.
Polacy byli dumni.
Przez całe życie
służył ludziom i
rozsławiają imię
Polski kochał góry,
sztukę i był
człowiekiem,

który pragną pokoju
na świecie. Jan
Paweł  II był
pielgrzymem. Odbył
104 pielgrzymki i
odwiedził 134 kraje.
Aby uczcić dzień
papieski uczniowie
naszej szkoły Adrian
Siłuch i Jakub
Jaworek przedstawili

sylwetkę papieża.
Zrobili bardzo
ciekawe show,
przypominając jego
ciekawe życie. Chór
szkolny uświetnił
uroczystość
piosenkami.
Przepięknie
zaśpiewali ,,Barkę ''
ulubioną pieśń
papieża.

        D. Dzięgielewski

.

J.K.

int

Błażej

http://www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja
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                               Dzień Kropki

,,Lubelskie Pięknieje''

Film o Vashti obejrzeli
uczniowie klasy 4c
podczas zajęć z
wychowawczynią
Barbarą Łukasiewicz.
Zastanawiali się nad
jego przesłaniem i
wysuwali wnioski
płynące z historii
dziewczynki.
Następnie wspólnie

stworzyli klasowe
dzieło odkrywając, jak
ogromną radość
sprawia łączenie
kropek i budowanie
relacji. Powstałą
pracę można
podziwiać w sali
110. Uczniowie klasy
7b wraz z
wychowawczynią

Joanną Kuźmą
wykorzystując
umiejętności
informatyczne ukryli
zdjęcia pod wirtualną
kropką. red.

Alfabet Współczesnego
Patrioty

Z okazji przypadającej 11 listopada 123. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości klasy IV-
VIII upamiętniając ten szczególny dzień wzięły
udział w konkursie Alfabet Współczesnego
Patrioty, który miał na celu wspólne
przygotowanie na godzinie wychowawczej
plakatu przedstawiającego cechy współczesnego
patrioty ułożone w porządku alfabetycznym.
Uczestnicy mogli wykorzystać słowniki: języka
polskiego, synonimów, wyrazów obcych.
Podczas klasowej dyskusji uczniowie
zastanawiali się nad pytaniem Jaki powinien być
młody Polak?
                                                              DAD

Komiksy
Nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się o
zestaw gier planszowych i komiksów
otrzymanych od Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego oraz
Wydawnictwa Story House Egmont sp. z. o.o,
organizatorów akcji “BOOM! Na komiksy i gry
planszowe w bibliotece”. Celem akcji jest
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w ramach
edukacji pozaszkolnej oraz szkolnych zajęć
pozalekcyjnych, wprowadzenie nowoczesnych
form pracy z komiksem i grami planszowymi w
bibliotekach.
Przesłany pakiet wykorzystaliśmy podczas
trzygodzinnych zajęć kółka bibliotecznego
„Biblioteka i S-ka”, poświęconych komiksowi.
Spotkania rozpoczęliśmy od przypomnienia
wiadomości o komiksie, zdobytych na języku
polskim. Następnie przyszedł czas na działanie
- pisanie w dwuosobowych grupach
scenariusza na podstawie kadrów
historyjki Naturalna
kieszeń, pochodzącej z komiksu Ptyś i Bill. Jak
się okazało powstały historie zupełnie inne od
zamysłu autora - Jean Roba. W ten sposób
piątoklasiści sprawdzili na czym polega praca
scenarzysty. Kolejnym podjętym przez nich
wyzwaniem było stworzenie komiksu do
wiersza Doroty Gellner Czekoladki dla
sąsiadki. Tym razem mieli scenariusz, musieli
tylko podzielić tekst na części, by przejść do
rysowania kadrów. Praca okazała się
czasochłonna, wymagająca precyzji i skupienia.
Czy poezja i komiks mogą zaistnieć w jednym
dziele? Podziwiając prace uczniów nie można
mieć wątpliwości, choć na pewno jest to bardzo
oryginalne i twórcze połączenie. Ukończone
prace zostaną zaprezentowane społeczności
szkolnej na wystawie. A.N.

Tematem konkursu było ,,jak Fundusze
Europejskie zmieniły Twoją okolicę". Konkurs
organizowany był przez Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego. Konkurs miał na celu
przybliżenie Dzieciom wiedzy o środkach
unijnych  i ich wpływ na nasze otoczenie. Nie
zabrakło tam również uczniów naszej szkoły.
Jakub Jaworek kl.8a zajął II miejsce, a Maja
Jakubowska z Va otrzymał wyróżnienie
specjalne. Gorąco gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. 
                                  D.Dzięgielewski 
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              Mikołaj

Za pierwszoklasistami
pierwszy miesiąc
nauki, coraz śmielej
poruszają się po
szkole. Często
zaglądają do
biblioteki, chcąc
wypożyczyć książkę.
Nadszedł więc czas,
aby im to umożliwić.
Jednak najpierw
musieli poznać
zasady korzystania z
księgozbioru,

co nastąpiło podczas
imprezy „Pasowanie
na Czytelnika”, która
odbyła się na
początku
października.
Przychodzących do
biblioteki pierwszaków
już w progu witała
królowa Krainy
Czytania wraz ze
swoją magiczną
książeczką, słowami:
„Witam Was w mojej

krainie, która z
czytania książek
słynie”. Potem dzieci
słuchały piosenki o
bajeczkach pt.
„Książka przyjaciółka”.
Wreszcie królowa
zaprosiła je do
czytelni, gdzie
poznały zasady
wypożyczania książek
ze szkolnej biblioteki,
mówiły jak szanować
książki i zdały

egzamin na czytelnika
odgadując bajkowe
zagadki. Kiedy
nadszedł moment
ślubowania
pierwszaki przyrzekły,
że będą dbać o
książki. Otrzymały
prośby książki do
powieszenia w klasie
dla łatwiejszego
zapamiętania. 

 Na pamiątkę spotkania, któremu przyglądały
się Słodziaki i Swojaki, każdy czytelnik dostał
zakładkę do książki. Impreza zakończyła się
wyrażeniem radości uczestników poprzez
wspólny taniec i śpiew porywającej piosenki, z
mądrym tekstem: „Książki, kto książki czyta, ten
jest jak sowa po prostu mądry jest i kwita.
Czytaj co dzień bajki, powieści, zobaczysz ile
wiedzy w głowie masz”.
Imprezę przygotowała Arleta Sznajder, która
wcieliła się także w rolę królowej książek.
                                                            A.Sz.

.

Konkurs informatyczny
"Bóbr"

W dniach 16-17.11.2021 r. odbył się
Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „Bóbr”.
Głównym celem konkursu jest rozwój
i kształtowanie myślenia algorytmicznego i
komputacyjnego oraz popularyzacja
posługiwania się technologią informacyjną i
komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na
wszystkich etapach edukacyjnych. W konkursie
wzięło udział 20 uczniów z klas 4-8. Konkurs
odbył się w dwóch kategoriach. red.

Zwyczaje
mikołajkowe

W średniowiecznej
Europie zachodniej
uważano świętego
Mikołaja za patrona
dzieci. W niektórych
miastach odnotowano
w źródłach zwyczaj
wybierania w Mikołajki
dziecięcego biskupa,
który symbolicznie
przejmował władzę. W
XVI wieku na wyspach
brytyjskich pojawił
się rytuał wynoszenia
tego dnia dyrektora

ze szkoły i
przejmowania władzy
przez uczniów.
Przetrwał on w
niektórych regionach
kilka stuleci. int.

.

                     Pasowanie na Czytelnika

J.K.
.
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