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@ "Sport i nauka talentów szuka" -
jubileuszowa impreza za nami

@ Wysłuchali pięknego
koncertu w Wilanowie

Występ dzieci z projektu "Szkoła Równych Szans"

22 września społeczność
szkolna i lokalna spotkała
się na X jubileuszowym
Festynie Rodzinnym
„Pożegnanie lata”.

Świeciło piękne słońce,
choć cały tydzień padał
deszcz i nic nie
zapowiadało takiej pogody.
W tym roku naszej
imprezie przyświecało
hasło „Sport i nauka
talentów szuka”. 
Mamy talent
Celem naszego spotkania
była prezentacja dorobku
szkoły na przestrzeni
ostatnich lat,
przedstawienie talentów
tkwiących w jabłońskich
uczniach, pokazanie, jakim

zapleczem dydaktycznym
dysponuje szkoła,
oglądanie pokazów
przygotowanych przez
uczniów i nauczycieli IV
edycji projektu "Szkoły
Równych Szans".
Parada sportowa
Imprezę rozpoczęła parada
z udziałem przedstawicieli
sąsiednich szkół i
przedszkola. Uczniowie
naszej szkoły
zaprezentowali się w
strojach sportowych z
przyrządami
gimnastycznymi.
Uroczystego otwarcia
festynu dokonali dyrektor
szkoły pan K.Kotowicz,
przewodnicząca Rady
Rodziców pani M.Nowak,
wójt gminy

pan W.Michalczuk. Na
imprezę przybyli: radni
gminy na czele z
przewodniczącym panem
S.Strzałą, radni powiatu: p.
J.Kobyliński, p.
G.Krasnodębski i p.
J.Strzała oraz zastępca
dyrektora ARiMR-u p.
J.Misiak.
Ciekawe występy
W czasie festynu na scenie
mogliśmy posłuchać, jak
grają i śpiewają uczniowie.
Obejrzeliśmy układ
taneczny do polki
przygotowany w  ramach
zajęć projektowych Szkoła
Równych Szans.
Więcej na str.2

Uczestnicy wycieczki z p.E.Pobłocką

29 września grupa zajęć
,,Cztery pory roku”
pojechała na wycieczkę do
Żelazowej Woli. 
Celem wycieczki było
umożliwienie dzieciom
bezpośredniego kontaktu z
muzyką Chopina.
Zaraz po przyjeździe do
Żelazowej Woli uczniowie
obejrzeli film, który
przybliżył im życie i
twórczość kompozytora.
Następnie dzieci
uczestniczyły w koncercie
fortepianowym w 
wykonaniu światowej sławy
pianistki Ewy Pobłockiej.
Wśród słuchających
koncertu byli melomani z
różnych krajów świata m.in.
Japonii, Kanady i Niemiec.
Duże zainteresowanie

u dzieci wzbudził piękny
dworek, w którym urodził
się Chopin. Wielkim
zaszczytem dla nas było
spotkanie i wspólne zdjęcie
z artystką p. Ewą Pobłocką,
która wyraziła uznanie dla
naszych uczniów
pragnących poznać utwory
Chopina. Na zakończenie
wycieczki dzieci przy
dźwiękach płynących z
fortepianu podziwiały i
fotografowały zmiany
zachodzące jesienią w
parku. Opiekunami podczas
wycieczki
byli:p.B.Milewska,
p..E.Moczulska i
p.K.Kotowicz.  AB

Foto:Archiwum

Foto:B.Milewska
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Taniec "Polka"

Wspólny taniec

"Zwycięstwo światła" Pokaz chemiczny Lekcja pokazowa

Ciekawy okazał się
układ gimnastyczny
w wykonaniu
dziewczynek ze
szkoły podstawowej
i chłopców z
gimnazjum. 
Piękną solówkę w
tańcu  zaprezentowała
K. Kondraciuk. 
Absolwenci na
scenie
Wystąpili też
absolwenci naszej
szkoły: K.Murawska,
M. Koc i K.
Abramczuk.
Zawodowa para
taneczna
przygotowała dla
chętnych warsztaty
taneczne, a następnie
zaprezentowała się w
gorących rytmach
samby, cha-chy,
rumby i innych
układach tańca
latynoamerykańskiego,
i towarzyskiego.
Oprócz tego

gościliśmy także
profesjonalnych
artystów: zespoły
VERVA i ACTIV.
Dzięki inicjatywie pana
W.Romańczuka w
naszej szkole został
nakręcony teledysk do
piosenki Mr. Pollacka
promujący płytę
„Black Hawk”.  
"Zwycięstwo
światła"
Atrakcją naszej
imprezy było
przedstawienie
muzyczno-taneczne
"Zwycięstwo światła"
przygotowane przez
teatry szkolne szkoły
podstawowej i
gimnazjum. Efekty
świetlne i piękny
taniec dziewcząt
zachwyciły
oglądających
przedstawienie. 
Nauka nie jest nudna
Na placu znajdował
się namiot będący

Centrum Nauki
Jabłonna Lacka.
Można  w nim było
obejrzeć pokazy z
zajęć prowadzonych
w ramach projektu
Szkoła Równych
Szans ( z zajęć koła
matematycznego,
zajęć fizycznych,
biologicznych i
przyrodniczych)
Otwarte były
pracownie, aby
rodzice i zaproszeni
goście mogli
zobaczyć, w jakich
warunkach uczą się
dzieci w naszej szkole
i z jakich pomocy, i
sprzętów korzystają.
Ciekawe stoiska
Na placu znajdowały
się do  stoiska:
szkolnego logopedy,
gazetki „Skolniak”,
zajęć „Nasza
przygoda z
regionalizmem”,
„Artystyczne

wariacje”; sklepiku
szkolnego; z
kinectem. Czas
uczestnicy festynu
umilali sobie,
odwiedzając stoiska z
ciastem, grilla, stół
wiejski z potrawami
przygotowanymi
przez wspaniałych
rodziców. Oprócz tego
można było odwiedzić
stoiska: banku, SKO,
KRUS-u, ARiM, miodu
z własnej pasieki,
rękodzieła ludowego. 
Prezentacja dorobku
Tegoroczny festyn był
imprezą wyjątkową,
prezentującą szkolny
dorobek i talenty
uczniów.  
Koordynatorami były
panie D. Małko i R.
Kryszczuk oraz pan
S. Ołtarzewski.
not:D.Zawadzka

Festyn Rodzinny

@ Wspólnie pożegnaliśmy lato prezentując
swoje talenty i dorobek naszej szkoły 
z ostatnich lat

Foto: Archiwum

Foto: Archiwum

Foto: Archiwum Foto:Archiwum Foto: Archiwum
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Grupa IV edycji SRS-
u „Nasza przygoda z
regionalizmem”
zorganizowała 4 i 5
października „Święto
ziemniaka”.
 W te dni królował
ziemniak.
Ziemniaczane ludki
Pierwszego dnia zajęć
wykonaliśmy
ziemniaczane ludziki.
Sprawiło nam to
ogromną radość.
Powstające postacie
kojarzyły się z różnymi
osobami i rzeczami,
co dawało powód do
niezłej zabawy. Po
wykonanej pracy
przygotowaliśmy
inscenizację, której
bohaterami były
właśnie ziemniaczane
ludziki. Trzeba
przyznać, że mamy
fantazję. Nie obyło się
bez rodziny
królewskiej, złych i
dobrych bohaterów.
Na zakończenie
spotkania czekała nas
zabawa w
projektantów mody. 
Młodzi projektanci
Każdy z nas miał za
zadanie zaprojektować

strój ludowy dla
uczestników  zajęć
„Nasza przygoda z
regionalizmem”.
Praca początkowo
okazała się trudna, ale
dla nas nie ma rzeczy
niemożliwych i w
końcu powstały super
projekty.
W sobotę mogliśmy
popisać się swoimi
umiejętnościami
kulinarnymi. 
Baba ziemniaczana
Do wykonania była
baba ziemniaczana.
Szybko podzieliliśmy
się zadaniami i
przystąpiliśmy do
pracy. Dobrze, że w
tarciu ziemniaków
pomogła maszyna
elektryczna. Nawet
najmłodsi uczestnicy
doskonale radzili sobie
przy przysmażaniu
kiełbasy czy boczku.
Niektórzy wiele
czynności wykonywali
po raz pierwszy.
Jesteśmy dumni, że
nasze zajęcia są też
„szkołą życia”.
Obiecali, że w domu
sami wykonają taką
potrawę. Nie mogliśmy

się doczekać, kiedy
upiecze się nasza
baba, więc
postanowiliśmy
zaspokoić swój głód,
smażąc z pozostałego
ciasta mini babki
ziemniaczane na
patelni. Wykonaliśmy
też pyszną sałatkę,
która była doskonałym
dodatkiem do naszej
potrawy. Oczywiście
najwspanialsza jest
uczta. Żałujcie, że was
z nami nie było.
Myślimy, iż to nie
ostatnie nasze
kulinarne wyzwanie. 

Dziękujemy paniom
kucharkom za
udostępnienie
kuchni; bez tego
zaplecza praca
byłaby niemożliwa. 

Zajęcia prowadziły
panie R.Kryszczuk, R.
Lalak i A.Zielińska. 

Not: Uczestnicy zajęć

Szybkie pytanko:
Czy chcielibyście
usiąść na fotelu
teściowej?

Grupa uczestnicząca
w zajęciach
przyrodniczo-
chemicznych, która 28
września odwiedziła
Ogród Botaniczny w
Powsinie z pewnością
odpowiedziałaby: nie.
Owy „fotel teściowej”
to potoczna nazwa dla
sporych rozmiarów
kaktusa o okrągłym
kształcie.
Młodzi przyrodnicy
mieli okazję
dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy, ale
na teorii się nie
skończyło. Można
było

bowiem powąchać i
dotknąć wielu roślin.
Czy wiedzieliście, że
macierzanka
cytrynowa pachnie jak
pizza? Odważniejsi
spróbowali osnówki
nibyjagód, cisu i
stwierdzili, że smakują
jak kisiel. Należ jednak
pamiętać, że we
wszystkich częściach
rośliny, oprócz
osnówki, znajdują się
duże ilości trujących
związków, nie wolno
nawet gryźć nasion.
Dużą grupę roślin w
szklarni, jaką mogli
podziwiać uczniowie
stanowią rośliny
tropikalne zwłaszcza
cytrusowe, które są
największą kolekcją w
Polsce. Podziwiać

można ciekawą
odmianę cytrona
nazywaną "Ręką
Buddy", której owoc
przypomina dłoń.
Przez cały rok można
podziwiać owoce na
drzewach. Bogata jest
także kolekcja innych
subtropikalnych roślin
użytkowych, takich jak
kawa i herbata, które
w kolekcji rosną
bardzo dobrze, o
czym świadczy ich
coroczne kwitnienie i
owocowanie.Mimo
chłodnej pogody
wycieczka była
bardzo ciekawa .
Uczniami podczas
wycieczki opiekowały
się panie: B.Sałata,
U.Sowa i B.Milewska.
Not: Daria Zawadzka

W Powsinie

Pamiątkowe zdjęcie

Smażenie placków

@ Święto ziemniaka spędzone w
szkolnej kuchni

Projekt "Szkoła Równych Szans"

@ Wycieczka przyrodnicza do
Powsina

Foto:Archiwum

Foto: Archiwum

Foto: R.Lalak
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Wycieczka

@ Kraków i Częstochowa
zachwyciły uczniów swoim
urokiem

Projekt "Szkoła Równych Szans"

@ "Artystyczne wariacje" w
kolorach jesieni
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Piszemy dla Was już 15 lat

W dniach od 2 do 4
października grupa
gimnazjalistów
wzięła udział w
wycieczce na
południe Polski. 
Swoją przygodę z
historią Polski
rozpoczęli od pobytu
na Jasnej Górze w
Częstochowie, gdzie
oprócz wizyty przed
cudownym obrazem
Matki Boskiej
zobaczyli skarbiec,
mieli okazję
pospacerować po
murach obronnych
klasztoru, poznać ich
historię oraz podziwiali
panoramę miasta  z
wieży klasztornej.
Jeszcze tego samego
wieczoru grupa
zakwaterowała się w
Krakowie. Tu spędzili
dwie noce. Hotel
położony na Starym
Mieście, tuż przy
murach Wawelu,
stanowił bardzo dobrą
bazę wypadową do
zwiedzania miasta
Kraka. Drugi dzień
wyjazdu upłynął pod
znakiem

Krakowa. Uczestnicy
rozpoczęli go od
wizyty na Wawelu, po
którym wędrowali
razem z
przewodnikiem.
Podziwiali Komnaty
Królewskie a w nich
słynne arrasy. Dobrze
poznali ich historię.
Mogli podziwiać sale
reprezentacyjne, gdzie
królowie polscy
przyjmowali oficjalnych
gości oraz podziwiać
eksponaty
zgromadzone w
Skarbcu Królewskim.
Największe wrażenie
wywarł na
zwiedzających miecz
koronacyjny królów
polskich- Szczerbiec
oraz przepiękne
naczynia, których
używano na
królewskich stołach.
Po Wawelu przyszedł
czas na Katedrę
Królewską, Dzwon
Zygmunta oraz Groby
Królewskie.
Obowiązkowa była też
wizyta u Smoka
Wawelskiego.
Gimnazjaliści

zobaczyli Kościół
Mariacki oraz słynne
Sukiennice. Mieli
okazję wysłuchać
hejnału z wieży
Kościoła Mariackiego.
Ostatni dzień wyjazdu
to wizyta w Kopalni
Soli w Wieliczce, po
której oprowadzał
grupę niezapomniany
przewodnik Pan
Tadeusz, a dla naszej
młodzieży był
Dziadkiem Tadkiem.
W jego towarzystwie
poznanie historii
kopalni, to była czysta
przyjemność. Z
ogromnym
zaangażowaniem i
poczuciem humoru
oprowadził
uczestników po
korytarzach i salach
Wieliczki.
Trzydniowy wyjazd
pozostawił niezatarte
wspomnienia. 
Opiekunami podczas
wycieczki byli:
p.M.Toczyska,
p.W.Tomczak i
K.Kotowicz.

Not:Kinga Błońska

Podczas zwiedzania

Zapach ciasta
dyniowego w
mgnieniu oka
rozniósł się po całej
szkole. 
Wszystko za sprawą
dziewczyn biorących
udział w zajęciach
"Artystyczne
wariacje".14
października
dziewczyny upiekły
ciasto dyniowe, a
potem przygotowały

dyniowe potworki.
Tego samego dnia
spod ich rączek
"wyszły" piękne korale
jesienne
przygotowane z
włóczki czesanki
metodą filcowania na
mokro. "Gdy jesienią
zamykam oczy" to
tytuł pracy plastycznej
przygotowanej
pastelami na
specjalnych blokach.

Aby lepiej przypatrzeć
się jesiennej
przyrodzie, prace te
wykonane zostały w
parku. Uczennice
przyozdobiły też
drewniane spinacze
kolorowymi kwiatami
w filcu dając im "drugie
życie". Dziewczęta
uczyły się gry na
gitarze i w internecie
znajdowały akordy do
swoich piosenek. MS

Dynia królowała podczas zajęć

Foto:K.Kotowicz

Foto:M.Sankowska


	@ "Sport i nauka talentów szuka" - jubileuszowa impreza za nami
	@ Wysłuchali pięknego koncertu w Wilanowie
	@ Wspólnie pożegnaliśmy lato prezentując swoje talenty i dorobek naszej szkoły
	z ostatnich lat
	@ Wycieczka przyrodnicza do Powsina
	@ Święto ziemniaka spędzone w szkolnej kuchni
	@ Kraków i Częstochowa zachwyciły uczniów swoim urokiem
	@ "Artystyczne wariacje" w kolorach jesieni
	Stopka redakcyjna

