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Hej! Dzieciaki z klas 0-III!
Witamy w trzecim numerze naszej gazetki szkolnej przygotowanej z myślą o Was! Jesteście ciekawi, co
przygotowaliśmy tym razem? W najnowszym numerze "Szkolniaka" przeczytacie o: Dniu Kota w bibliotece
szkolnej, przedświątecznych warsztatach artystycznych, Dniu Służby Zdrowia i wielu innych wydarzeniach
szkolnych, w których uczestniczyliście. Zapraszamy do lektury!
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KRÓTKO I NA TEMAT
Styczeń
Aż 42 uczniów z klas III zdobyło
tytuł laureata Ogólnopolskiego
Konkursu Olimpiada Wiedzy
Archimedes. Plus – Matematyka
Plus. Laureatami I stopnia
z wyróżnieniem (100 pkt) zostali:
Alicja Chojak, Patryk Jaksim
i Bartosz Olszak. Pozostali
uczniowie to laureaci stopnia I (2),
II (12), III (9), IV (8) i V (8).
Gratulujemy!
21 stycznia br. w związku
z obchodami "Dnia Babci" i "Dnia
Dziadka" uczniowie ze świetlicy
szkolnej przygotowali mnóstwo
kartek z życzeniami nie tylko dla
swoich bliskich, ale również dla
podopiecznych Domu Pomocy
Społecznej w Jadwinowie
i Dziennego Środowiskowego
Domu Opieki Społecznej.
Luty
11 lutego br. w oddziale
przedszkolnym można było
spotkać wróżki, księżniczki,
czarownice, kotki, Spider-Mana,
Batmana, rycerza - a wszystko to
za sprawą długo wyczekiwanego
"zerówkowego" balu
karnawałowego. Pląsy
i towarzyszące zabawy były super!
11 lutego, z okazji
Międzynarodowego Dnia Kota,
nasza biblioteka szkolna
zorganizowała imprezę pod hasłem
”Kocie sprawki”. W zabawie udział
wzięły dzieci z oddziału
przedszkolnego. Więcej obok.

Kto szybciej zwinie włóczkę na
kocią szpulkę?

KOCIE SPRAWKI
W Polsce od 17 lutego 2006 roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Kota. Obchody te mają podkreślać znaczenie kotów w życiu człowieka
i, przede wszystkim, zwrócić naszą uwagę na zwierzęta bezdomne
i potrzebujące pomocy oraz opieki, uwrażliwić na ich los.
W naszej szkole co roku panie z biblioteki szkolnej są organizatorkami
tego święta, dodajmy, że są miłośniczkami i właścicielkami kotów. W tym
roku 11 lutego (przed feriami zimowymi) pani Kinga Grzelak
zorganizowała w zerówce spotkanie czytelniczo-literackie "Kocie
sprawki", którego tematem były koty i ich życie.
Nasi najmłodsi koledzy dowiedzieli się, jak się opiekować kotami.
Obejrzeli wystawkę książek o kotach "Miesiąc z… kotem" i żywo
uczestniczyli w lekcji, na której też opowiadali o swoich kocich pupilkach.
Ale nie tylko, bo pani z biblioteki zapewniła dzieciom też różne zabawy.
Dużo radości wzbudziło nawijanie włóczki na szpulkę, zwłaszcza że
można było się pościgać z kolegami, kto szybciej ją nawinie. Fajna też
była zabawa w układanie różnych kotów z kolorowych ﬁgur
geometrycznych.
Na zakończenie imprezy wszystkie dzieci (a także wychowawczynie)
otrzymały pamiątkowe kocie medale i do dokończenia rysunki kotów.
Rita Lipska, 7e
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KRÓTKO I NA TEMAT
W lutym klasa 3b omawiała lekturę
Cz. Centkiewicza „Anaruk, chłopiec
z Grenlandii”. Efektem były
przepiękne, kolorowe lapbooki,
czyli własnoręcznie wykonane
przez dzieci, pod okiem p. Anny
Sagan, tematyczne książki pełne
zakamarków, kieszonek i innych
skrytek.

A my już ułożyłyśmy kolorowego kotka!

14-25 lutego - w końcu
doczekaliśmy się ferii zimowych!
Nabieramy sił na następne
półrocze.
W związku z sytuacją militarną na
Ukrainie do organizowanej przez
Urząd Miasta Lubartów zbiórki
w dn. 28.02-4.03.2022 r. włączyła
się też i nasz szkoła, także dzieci
klas I-III. Więcej na s. 5.
Marzec
Klasy 3b i 3f bardzo ciekawie
i kreatywnie spędzały pierwszy
dzień wiosny, czyli 21 marca.
Typowych lekcji nie było, ale było
coś innego!

"Koci" medal otrzymała także wychowawczyni p. Marta Mitura

BAL NA STO PAR!
Tuż przed feriami 11 lutego
w oddziale przedszkolnym odbył
się
długo
wyczekiwany
bal
karnawałowy. Na sali balowej
pojawiły się kolorowe postacie:
wróżki, księżniczki, czarownice,
kotki
oraz
superbohaterowie:
Spider-Man, Batman, rycerze.
Energii podczas zabawy i tańców
dodał poczęstunek w postaci pizzy,
ciasteczek i owoców. Ale niestety
i bal się musiał kiedyś skończyć!

Za chwilę zaczynamy bal

Poczęstunek też był

W marcu odbył się konkurs
plastyczny dla klas I-III „Patron
mojej szkoły - portret Piotra
Firleja”. Nagrody zdobyły: Julia
Korneluk (3f) - I m., Julia Bordzoł
(2c) - II m., Maja Stawecka (3f) III m. Wyróżnienia przyznano: Ani
Sieńko i Adrianowi Dominowi (1d),
Wiktorii Urban i Kornelii
Ryszkowskiej (2c), Oli Szeląg (3d),
Tosi Małysce, Natalii Ścibiorskiej
i Błażejowi Dziedzicowi (3f).
Gratulujemy!
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KRÓTKO I NA TEMAT
Kwiecień
W kwietniu wiele klas uczestniczyło
w świątecznych warsztatach
artystycznych, podczas których
powstało dużo ciekawych
gadżetów świątecznych.
22 kwietnia br. odbyło się rozdanie
nagród z konkursu "Bezpieczny
Internet", w którym udział wzięło 83
uczestników. W kategorii klas I-III
nagrodę zdobyła Joanna Pytka
(3b), a wyróżnienie - Natalia
Bochyńska (2d).
22 kwietnia br. oddział zerowy
uroczyście świętował Światowy
Dzień Ziemi. Dzieci brały udział
w zajęciach tematycznych,
plastycznych oraz oglądały film
o tym, jak dbać o przyszłość naszej
planety.

Przepiękne, kolorowe lapbooki powstały za sprawą pani Anny Sagan,
która na podsumowanie omawiania lektury "Anaruk, chłopiec
z Grenlandii", zaproponowała klasie trochę inną lekcję niż zwykle. Sądząc
po efektach, lekcja się bardzo udała!

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
28 kwietnia br. oddział zerowy
z okazji Światowego Dnia Zdrowia
przygotował przedstawienie
promujące zdrowy styl życia, które
obejrzały panie pracujące
w szkolnej Służbie Zdrowia wraz
z uczniami klas 1-3.
29 kwietnia uczniowie klas III
uczestniczyli w akademii z okazji
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Maj
Nauczyciele świetlicy szkolnej
kolejny raz zaproponowali pomoc
zwierzakom ze schroniska
w Nowodworze. Dary dla zwierząt
(karmę, smycze, obroże
szampony) możemy przynosić
w dniach 5 maja - 5 czerwca.

Przed Świętami Wielkanocnymi wiele klas uczestniczyło w przygotowaniu
świątecznych gadżetów.
Klasa 3f na warsztatach plastycznych, w których uczestniczyli uczniowie
wraz z rodzicami, wykonała przepiękne zajączki zrobione ze sznurka,
które podczas Świąt Wielkanocnych ozdabiały rodzinne stoły
trzecioklasistów.
Z kolei w oddziale przedszkolnym powstały wielkanocne zajączki… ze
skarpetek wypełnionych kaszą gryczaną.
Natomiast podopieczni świetlicy szkolnej brali udział w warsztatach
plastycznych z tworzenia palm wielkanocnych z panią Katarzyną
Nowicką. A dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Jadwinowie
i Dziennego Środowiskowego Domu Opieki Społecznej dzieci
przygotowały piękne kartki z życzeniami.

Efekty pracy uczniów klasy 3f

Zajączki wykonane przez dzieci
z oddziału przedszkolnego
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RAZEM DLA UKRAINY
Cały tydzień od 29 lutego do
4 marca trwała w naszej szkole
zbiórka
na
rzecz
Ukrainy
pogrążonej w wojnie z Rosją.
Zbieraliśmy: środki higieniczne,
artykuły spożywcze z długim
terminem ważności oraz środki
pomocy medycznej. Dodatkowo 34 marca wspieraliśmy uchodźców
ukraińskich, kupując słodkości za
kwotę 6475,91 zł na kiermaszu
ciast organizowanym przez SU
"Karmelka". Zebrana kwota została
przekazana Caritas Archidiecezji
Lubelskiej. Dzieci i młodzież
spisały się na medal!

Klasa 1c z wychowawczynią p. Martą Majchrzak wspiera Ukrainę

Zerówka dba o środowisko!
22 kwietnia br. w sali, w której na
co dzień uczy się oddział
przedszkolny,
królował
kolor
zielony i niebieski. Dlaczego?
A wszystko przez obchodzony tego
dnia Światowy Dzień Ziemi.
Podczas zajęć i zabaw dzieci
dowiedziały się, jak troszczyć się
o środowisko i otaczającą nas
przyrodę.
Wszystkie klasy III wzięły udział
w akademii z okazji rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Klasa IIIf odświętnie ubrana.
Klasa 3b w pierwszy dzień wiosny
bawiła się w kodowanie, natomiast
klasa 3f, jak każe tradycja, topiła
w Wieprzu marzannę.

Za chwilę marzannę utopimy
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ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia w tym roku
szkolnym panie z naszej szkolnej służby zdrowia
oprócz otrzymanych życzeń i podziękowań za
codzienny trud i poświęcenie obejrzały przedstawienie
promujące zdrowy tryb życia.
"Witaminki dla księżniczki Marcelinki" to historia
o rozpieszczonej dziewczynce, która jadła tylko
niezdrowe rzeczy (lody, cukierki, ciasta). Na nic zdały
się lamenty kucharza, który gotował zdrowe potrawy Marcelinka jeść ich nie chciała. Niestety wkrótce
księżniczka zachorowała. Rodzice postanowili
wezwać na pomoc lekarzy, ale i oni nie zdołali pomóc
chorej. Król zdecydował, że temu, kto uzdrowi jego
córkę, odda ją w nagrodę za żonę. Usłyszał o tym
książę Witaminek. Przybył do królestwa i zarządził
dawać chorej zdrowe potrawy. Po miesiącu kuracji
Marcelina wyzdrowiała i wyszła za mąż za księcia
Witaminka.

Nasze panie ze szkolnej służby zdrowia

Dużo spać, odpoczywać i leki brać, a może trzeba
postawić bańki? Ale te zalecenia nie pomogły.

Na szczęście po kuracji zdrową żywnością
Marcelinka wróciła szybko do zdrowia

Nie można jeść tego, co się chce, ale to, co
pożywne i zdrowe - tak zarządził Witaminek

Scenkę o księżniczce Marcelince przygotowały dzieci
z oddziału przedszkolnego pod kierunkiem pań: Edyty
Biskup, Kaliny Krówczyńskiej i Marty Mitury.

Bal na zamku zakończył scenkę o Marcelince
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