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Uroczysty apel

@ Uczciliśmy rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości

12 listopada odbył się
uroczysty apel
poświęcony rocznicy
odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Tego dnia uczniowie w
galowych strojach i z biało-
czerwonymi kotylionami
wspominali odzyskanie
przez Polskę
niepodległości po 123
latach zaborów. 
Po latach rozbiorów,
dokonanych przez Austrię,
Prusy i Rosję w latach
1772-1795, powstaniach
narodowych,  Polacy
dzięki niezłomności,

patriotyzmowi i
bohaterstwu wywalczyli
wolność. Ogromną rolę w
odzyskaniu niepodległości
odegrał pierwszy
marszałek Polski – Józef
Piłsudski.
Podczas szkolnego
przedstawienia w rolę
Józefa Piłsudskiego wcielił
się Michał Grzegorczyk,
babcią opowiadającą o
niepodległości była Daria
Zawadzka. Apel
poprowadzili: Wiktoria
Jóźwiak, Natalia
Abramczuk i Szymon
Kołos. Poza nimi wystąpili
m.in.: Julia i Amelia

Kalisiak, Dawid
Kudaszewicz, Hubert
Parzonko, Katarzyna
Kondracka. Chór
przygotowany przez panią
Anią Zielińską, a
poprowadzony przez panią
Katarzynę Bartosiak
piosenkami przybliżył nam
tematykę Święta
Niepodległości. Apel
przygotowały panie:
Renata Lalak i Renata
Kryszczuk.

Not: Natalia Abramczuk

Michał w roli Józefa Piłsudskiego

Warsztaty robienia lalek

Dzieci z kukiełkami teatralnymi

SRS -  Cztery pory roku

@ W białostockim Teatrze Lalek
zrobili kukiełki

"Chcieliśmy poznać
świat teatru lalkowego i
dowiedzieć się, jak
tworzone są lalki" -
mówili uczestnicy zajęć
"Cztery pory roku w
edukacji
wczesnoszkolnej" po
przyjeździe z warsztatów
w białostockim Teatrze
Lalek. 
Zajęcia w pracowni
teatralnej wyzwoliły w
uczestnikach aktywność
twórczą. W ruch poszły
kleje, grubaśne patyki, filc,
sznurki i inne różne

materiały. Uczniowie
stworzyli z nich własne
lalki. Spod rąk małych
artystów wyszły
dziewczynki z zapałkami,
Czerwone Kapturki, głodne
wilki, szlachetni gajowi,
babcie, księżniczki i wiele
innych postaci bajkowych.
Dzięki tym zajęciom
uczestnicy poczuli się, jak
prawdziwi twórcy teatralni.
Będą mogli wykorzystać
lalki do odgrywania wielu
scenek teatralnych
podczas zajęć lekcyjnych.

Not:Beata Milewska
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30 listopada na boisku "Orlik" odbyły się
zawody "Gimnazjalne Szóstki Piłkarskie"
chłopców.
Nasza drużyna w meczu z Łosicami wygrała
3:0. Drużynę z Łochowa także pokonała w
pięknym stylu, wygrywając 6:2. Dwa
zwycięstwa dały naszym I miejsce.
W II rundzie nasza drużyna niestety przegrała
swój pierwszy mecz z G5 Siedlce 1:8. Wygrała
jednak drugi mecz z G Garwolin 4:1 i w ten
sposób awansowała do finału regionalnego,
gdzie zagra z G Skórzec.
W skład drużyny weszli: M.Klimczuk,
K.Moczulski, M.Grzegorczyk, N.Zdunek,
J.Toczyski, S.Żółkowski, W.Przesmycki,
Sz.Kołos, M.Pogorzelski.
Trenerem chłopców był pan Sławomir
Ołtarzewski.    
                                         Not: Kinga Błońska

Pałac w Kozłówce,
ma swoje legendy i
tajemnice.
Jedna z nich
wspomina o „Czarnej
Damie” i tą właśnie
legendę mogli
poznać podczas
wycieczki, jaka odbyła
się 29 października
uczniowie szkoły
podstawowej.
Pierwszym
punktem programu było
zwiedzanie Muzeum
Zamoyskich w
Kozłówce. Dzieci
mogły poznać historię
tego
miejsca, obejrzeć 
portrety właścicieli
pałacu. W Lublinie,
zwiedzając miasto i
oglądając budynki,

uczniowie mogli
zobaczyć, jak
wyglądały one przed
pożarem, w którym
spłonął Lublin.
Podczas spaceru po
Lublinie mieli
możliwość zwiedzenia
Starego Miasta z
imponującą Bramą
Krakowską. 
Wycieczkę
zorganizowali
wychowawcy klas IV
pani Renata
Kryszczuk i pan
Sławomir Ołtarzewski.

Not: Gabriela
Czopska

Z czym kojarzy wam
się słowo "łucznik"?
Cóż
prawdopodobnie nie
z szyciem.
Tu może nastąpić
małe zdziwienie, gdyż
firma o tej nazwie
produkuje maszyny do
szycia. I właśnie
szyciu poświęcili się
uczniowie, którzy brali
udział w zajęciach
„Nasza przygoda z
regionalizmem” z
projektu "Szkoła
Równych Szans". Na
owej maszynie pani
Krystyna Michalak
pokazała, jak uszyć
urocze fartuszki. Na
pewno możemy
stwierdzić, że szycie
nie jest taką prostą
czynnością.

Wymaga cierpliwości i
chyba wyobraźni, bo
wykonując coś,
musimy wiedzieć, jaki
efekt końcowy
chcemy osiągnąć.
Uszyte przez nas
fartuszki pozostaną w
szkole i będą
wykorzystane
podczas
przedstawień.
Podczas zajęć
mogłyśmy poczuć się
jak prawdziwe
projektantki.
Przygotowałyśmy też
modowe cudeńka z
papieru i innych
materiałów wtórnych.
Zajęcia przygotowały
panie: R. Kryszczuk,
R. Lalak i A.Zielińska.
Not:Daria Zawadzka

Zajęcia z regionalizmu
@ Pod okiem profesjonalisty uczyły
się szyć fartuszki

Narada z trenerem

Piękny strzał Nikodema

Pamiątkowe zdjęcie

W muzeum

Prace nad projektem

W uszytych fartuszkach

Sport w szkole

@ Piłkarskie zmagania
naszej drużyny sportowej

Wycieczka

@ Poznali historię rodu
Zamoyskich

Foto:C.Kryszczuk
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Szkolenie nauczycieli

Ślubowanie na ucznia

@ Dołączyli do grona uczniów naszej szkoły

W ślubowaniu, które odbyło się 30 października wzięło udział 26 uczniów klasy pierwszej.
Było ono jednym z najważniejszych momentów dla naszych młodszych kolegów, dlatego też w
czasie jego trwania zachowywali się bardzo grzecznie. Pierwszaki, w obecności licznie
zgromadzonych rodziców, pięknymi piosenkami i wierszykami udowodniły, że mogą być uczniami
naszej szkoły. Uroczystego pasowania na ucznia dokonał pan dyrektor Krzysztof Kotowicz. Poczet
sztandarowy wystawili uczniowie klasy VI: Karolina Urban, Mateusz Tomczuk i Karolina Młyńska.
 Dzieci do uroczystości przygotowały panie: Halina Żero i Hanna Maksimiak.

Not: Martyna Sankowska

Do dyspozycji uczniów naszej szkoły jest
już 5 tablic interaktywnych.
Ostatnie dwie zakupione zostały w listopadzie i
są już zainstalowane w pracowni
komputerowej i sali nr 4. Koszt zakupu tablic to
19 tysięcy zł. Jedną z nich zakupiło
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w JL i Rada
Rodziców, drugą dyrekcja. Nauczyciele są już
szkoleni w obsłudze tych urządzeń, aby móc
uatrakcyjniać zajęcia lekcyjne.        Gabrysia
Czopska

Uczniowie z klasy IIIa przygotowali apel o
przepisach ruchu drogowego.
Dzieci, pod opieką pani Teresy Błońskiej
przypomniały uczniom klas I i II o tym, jak
bezpiecznie poruszać się po drodze. Recytując
wiersze, zapoznali wszystkich z zasadami
obowiązującymi podczas korzystania z drogi.
Bardzo ważnym punktem apelu, było
uzmysłowienie uczniom, że muszą nosić opaski
odblaskowe, zwłaszcza teraz, kiedy bardzo
szybko na dworze robi się ciemno.  
Not:Kamila Bolewska

Pierwszaki z rodzicami i dyrekcją szkoły

IIIa podczas apelu

Nowość w szkole

@ Mamy kolejne 2 tablice
interaktywne

Apel BRD

@ Przypomnieli zasady
poruszania się po drodze

Już po raz szósty w
Gminnej Bibliotece
Publicznej odbył się
konkurs recytatorski
imienia K. I.
Gałczyńskiego. 
Wzięło w nim udział
aż 15 uczniów z
naszej szkoły. Jury
miało bardzo trudne
zadanie, wybierając
zwycięzców. Do

powiatowych
eliminacji, które
odbędą się 27
listopada, dostało się
4 uczniów z naszej
szkoły: A.Bujalska,
J.Kalisiak, Sz.Kołos i
J.Deniziak.                  
            
Not:Joanna Deniziak

Konkurs recytatorski
@ Powiatowy etap konkursu z
naszymi uczniami

Foto:B.Milewska
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SRS - Zajęcia przyrodnicze

@ Pierwszaki gościły swoje domowe
zwierzaki w szkole

Pięknie czytali

@ Baśnie Hansa Christiana Andersena w
klasie IIIa

Logopedia

@ Dowiedzieli się na czym polega praca
logopedy

W listopadzie
odbyło się spotkanie
logopedy z uczniami
z klasy I.
Podczas zajęć dzieci
mogły dowiedzieć się,
czym zajmuje się
logopeda.
Usprawniały narządy
mowy robiąc m.in.
ryjek, rurkę z języka.
Próbowały swoich sił
w różnych zadaniach
logopedycznych
prezentowanych
przez panią
A.Kożuchowską.

Not:Ala Milik
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Papużki, świnka morska i dzieci

Uczestnicy konkursu

Jury z nagrodzonymi uczennicami

Trzecioklasiści
przebrani za
bohaterów baśni
Andersena wzięli
udział w konkursie
czytania, który odbył
się 13 listopada.
O zwycięstwo

ubiegało się 13
uczniów, którzy
czytali fragmenty
baśni. Jury w
składzie: W.Żera,
K.Kondraciuk i
K.Kozłowska oceniało
prawidłową intonację,

głośne i wyraziste
czytanie. I miejsce
przyznano Joannie
Protaziuk, II – Mai
Mięsak, a III Natalii
Romańczuk.           
Kinga BłońskaPrzyrodnicy z klasy I gościli na zajęciach niezwykłych gości. 

Była to świnka morska, królik oraz papużki faliste. J.Fiuczek,
K.Romańczuk i B.Krasnodębski opowiedzieli kolegom o zwyczajach,
sposobie odżywiania i trybie życia swych ulubieńców. Pierwszaki
dowiedziały się m.in., że świnka morska przypłynęła zza morza z
Krzysztofem Kolumbem. Przekonały się też, że papużki faliste dbają o
higienę i dokładnie czyszczą swoje piórka. Dzieciom bardzo podobały się
zajęcia.                                                       Angelika Bujalska

Ćwiczenia logopedyczne
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