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prezenty dzieci dla mam

  Zaczął się czerwiec, zatem ciepłe dni i  świętowanie Dnia Matki,
Dnia Dziecka, Dnia Ojca. W naszej szkole oznacza to
przygotowanie wspólnego świętowania z tych okazji - festyn
rodzinny. Dzieci przygotowały cześć artystyczną dla mam i
tatusiów, wręczały prezenty. Potem były skakańce na "dmu-
chańcach", pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, wóz
strażacki i konkurencje gaśnicze dla dzieci. Mimo deszczowej
pogody odbyły się konkursy, i wszystkie zaplanowane na ten
dzień atrakcje. Rodzice zadbali o smaczny poczęstunek i łakocie.
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występ Natalii Mitrus

          Pamiętamy o ważnych rocznicach
                     i świętach narodowych.
  Jak co roku w naszej szkole został przygotowany  
apel upamiętniający ustanowienie drugiej na świecie,
a pierwszej w Europie konstytucji. Uczniowie tekstami
i piosenkami oddali cześć bohaterom tamtego czasu.

    
         
      Na konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej 
w Woli Sernickiej  przedstawicielami naszej szkoły byli następujący uczniowie:
 Natalia Mitrus z kl. VII, Martyna Borkowska, Igor Kwasek  i Julia Oniszko z kl. IV. 
      Wszyscy godnie reprezentowali naszą społeczność pięknie recytując przygotowane teksty liryczne, a dwoje
z nich zostało nagrodzonych: Natalia Mitrus zajęła pierwsze miejsce w kategorii uczniów klas starszych, a Igor
Kwasek trzecie miejsce w kategorii klas IV -VI. 
Zarówno laureaci i jak i uczestnicy otrzymali dyplomy, oraz nagrody i gratulacje. Zachęcamy wszystkich do
przełamywania tremy i prezentowania swoich zdolności recytatorskich.
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                  "pochwal się talentem"   

  Uczniowie naszej szkoły mają okazję do
prezentowania swoich pasji, talentów i kreatywności.
Wykonują projekty, prace przestrzenne związane z
czytaną lekturą, z zagadnieniami przedmiotowymi,
prace konkursowe. Przedstawiamy wam wybrane
kadry, utrwalające  ulotne działania kolegów i
koleżanek z okazji rożnych przedsięwzięć i projektów.
Wśród nich nagrodzeni w konkursach zewnętrznych.

zwycięzcy konkursu
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prace konkursowe Bartka Majchrzaka .
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. trochę ekologii na codzień

.

czas biodegradacji
.

            " Szanuj Ziemię, oszczędzaj wodę,
                nie marnuj jedzenia..."
 
   Jak ważna jest ekologiczna postawa nie trzeba za 
długo mówić, jednak przypominanie służy zapa-
miętywaniu, dlatego z okazji Dnia Ziemi
przedstawiamy fotogalerię ciekawostek. Popatrz,
przeczytaj i zastosuj dla dobra nas wszystkich.
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