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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa
Szkoła Podstawowa w
Sernikach
21-107, Serniki

Numer 20 01/22

       W ramach programu
 "Poznaj Polskę" byliśmy na
wycieczkach   krajoznawczych .

       Rok szkolny 
         2021/2022

        Witajcie i zapoznajcie się z aktualnościami 
       dotyczącymi tego co w "mrowisku" piszczy.

Dnia 9 listopada
odbyły się dwie
wycieczki szkolne.
Młodsze klasy
odwiedziły Zespół
Pałacowo- Parkowy
w Kozłówce i
Muzeum Wsi
Lubelskiej .
Natomiast starsze

klasy były w
Muzeum
Narodowym na
Zamku w Lublinie,
na Starym Mieście i
w Skansenie .
Zarówno starsi jak i
młodsi mieli
niezapomniane
wrażenia

ze zwiedzania
obiektów
muzealnych.
Podziwialiśmy
różnorodne
eksponaty
muzealne i obrazy.
To była wyprawa z
dużą ilością
wrażeń.

Jak zapytać
dziecko: Jak było
w szkole? i nie
usłyszeć "Fajnie."

1.Co cię dzisiaj
rozśmieszyło?
2. Z kim siedziałeś
w ławce?
3. Czego dziś się
nauczyłeś?           

4. Do jakiego
zadania użyłeś dziś
kredek?
5. Co lubisz robić w
czasie przerwy?
6. Którego kolegę
zabrałbyś na
bezludną wyspę?
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   15 maja 2020 roku Muzeum Lubelskie decyzją
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało
podniesione do rangi Muzeum Narodowego. 

  Jego główną atrakcją jest Trybunał Koronny w
Lublinie, Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX Wieku,
gdzie jest wyeksponowany obraz Unia lubelska Jana
Matejki, Grupa „Zamek” i Awangarda oraz Galeria
Malarstwa Cerkiewnego.
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      Uczniowie klasy czwartej omawiając lekturę Jana 
Brzechwy pt.: "Akademia Pana Kleksa" bawili się 
w "kleksografię", "przędzenie liter" oraz zbiorowo
stworzyli portret jednego z głównych bohaterów- pana
Kleksa.  Zobaczcie sami jakich mamy artystów wśród
naszych kolegów. Czy i wy przy okazji omawiania
lektur szkolnych wykonujecie projekty plastyczne?
   Spróbujcie się w ten sposób pobawić, wtedy łatwiej
się zapamiętuje treść :)

  11 listopada 2021 roku obchodziliśmy 103 rocznicę
odzyskania niepodległości przez  Polskę po 123
latach zaborów. Aby upamiętnić ten dzień w naszej
szkole odbył się uroczysty apel przygotowany przez
klasę piątą pod kierunkiem wychowawcy. W montażu
poetycko- muzycznym została przedstawiona
historyczna prawda o naszych bohaterach walczących
o wolność ojczyzny. 
  Była to lekcja   patriotyzmu i budowania pamięci o
sławnych Polakach.

Sylwetki patronów roku 2022
W maju 2022 r. będziemy świętować 180. rocznicę
rodzin Marii Konopnickiej – polskiej pisarki, poetki,
tłumaczki i publicystki, twórczyni literatury dziecięcej,
która w swoich tekstach wyrażała sprzeciw wobec
antypolskiej polityki zaborców. 
200 lat temu, w marcu 1822 r., zmarł Józef Wybicki,
autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł
na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej,
uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja,
współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej. W 2022
r. będziemy obchodzić także 225-lecie powstania
„Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. 

            Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż.

  Wiele klas w naszej szkole postanowiło
zorganizować symboliczne Wigilie klasowe, oraz
dzielenie się opłatkiem, aby zaznaczyć świąteczną
atmosferę. Na stołach udekorowanych białym
obrusem pojawiło się sianko, stroiki i różnorodne
potrawy nawiązujące do tradycji wigilijnego spotkania.
Śpiewane były kolędy, składane życzenia.
Nie zabrakło też podarków, które sobie nawzajem
przygotowali koledzy i koleżanki.  

.
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             Strona dla najmłodszych. 
Lubicie się bawić? Oczywiście- każdy lubi!            
Więc do dzieła: rysujcie , zgadujcie i łączcie kropki. 

A może ktoś z was  ma ciekawy pomysł do
następnego numeru- prześlijcie do redakcji swoje
propozycje. Wszystkie pomysły mile widziane. Może
ktoś układa krzyżówki, sudoku, albo pisze wiersze?    
Pochwalcie się pasjami, kreatywnością przed całą
szkołą, rodzicami i czytelnikami.                       
CZEKAMY NA WASZE PRACE :) .
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