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PROJEKTU

Zespół Szkół w Jabłonnie Lackiej
Klonowa 6
08-304, Jabłonna Lacka

Numer 4 12/13

Aktorzy na scenie

Spotkanie z Maryją

Licznie zgromadzona widownia

Boże Narodzenie w szkole

@ Jasełka wprowadziły w świąteczną atmosferę
licznie zgromadzoną publiczność

Koncert kolęd

@ Zaśpiewali i zagrali na cześć
Jezusa

Natalka zagrała na skrzypcach

Klasa IIa z kolędą "Lulajże Jezuniu"

Podczas wigilijnego spotkania odbył się koncert kolęd.
Podczas koncertu mieliśmy okazję posłuchać utworów
śpiewanych przez: Norberta Fiuczka, Kingę Tomczuk i
Kamilę Toczyską, Joannę Bojar, Natalię Mikłaszewicz i
Karolinę Kozłowską. Kolędy zagrali: Kasia Kondracka i
Asia Deniziak (flety), Hubert Parzonka (pianino), Natalia
Mikłaszewicz (skrzypce). Wystąpiły również dwa zespoły:
„Coda” prowadzony przez panią Katarzynę Bartosiak oraz
zespół uczniów z klasy 2a SP pani Beaty Milewskiej. Całą
uroczystość zakończył koncert ligawek. Swoje umiejętności
zaprezentowali mieszkańcy gminy Jabłonna Lacka, którzy
odnoszą sukcesy w wielu konkursach gry na ligawkach.
Wśród nich znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły:
Darek Oleszczuk i Patrycja Sawicka z klasy IIIb.
Spotkanie zakończyło się wspólną Wigilią. 

Natalia Abramczuk

20 grudnia odbyło się
świąteczne spotkanie
uczniów, pracowników
szkoły, przedstawicieli
władz gminy i
zaproszonych gości.
Nadchodzące święta
uczciliśmy Jasełkami,
koncertem kolęd i grą na
ligawkach. Otwarcia
uroczystości dokonał
dyrektor szkoły pan
Krzysztof Kotowicz,
witając wszystkich
zebranych. Czarodziej -
Karolina Kozłowska wraz z
prowadzącymi uroczystość:
Kingą Tomczuk i Kamilą
Toczyską zabrały widzów w
podróż po Polsce, ukazując
ludzi borykających się z
różnymi problemami.
Przedstawienie pokazało,
czym jest Boże Narodzenie,
że czyni cuda, że jest w
stanie zmienić każdego
człowieka. Wystąpili w nim.
m.in.: Daria Zawadzka,
Bartek Kryszczuk, Dawid
Kudaszewicz, Kamil
Moczulski, Łukasz
Tomasiuk, Alicja Milik,
Gabriela Czopska, Wiktoria
Siemikowska, Julia i Amelia
Kalisiak, Martyna
Sankowska. Jasełka
przygotowane zostały przez
grupę „Nasza przygoda z
regionalizmem” realizującą
projekt "Szkoła Równych
Szans-IV edycja bis" oraz
panie: Renatę Lalak,
Renatę Kryszczuk i Annę
Zielińską.

Natalia Abramczuk 
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Zimorodek

@ "Puszki, okruszki, ziarenka w karmniku", to jeden z
konkursów dla szkolnych opiekunów ptaków 

Nauka przez zabawę
@ Uczniowie utrwalają język
angielski podczas dodatkowych
zajęć

Dekoracje spodobały się

Utrwalanie słówek

Nagrodzeni z jury

Będą pomagać ptakom

18 grudnia
członkowie Klubu
Przyjaciół Ptaków
"Zimorodek"  wzięli
udział w konkursie
recytatorskim
„Puszki, okruszki,
ziarenka w
karmniku”. 
Dzieci recytowały
wiersze o ptakach
zimujących w Polsce.
Jury w składzie pani:
B.Milewska,
E.Moczulska i
A.Zakrzewska
postanowiło nagrodzić I
miejscem: A.Gawryluk
z klasy I, E.Milik z
klasy IIb i
K.Głogowską z klasy
IIa. Wyróżnienia
otrzymali:D.Niemierka,
D.Małko, M.Jósińska,
E.Steczkowski,
J.Fiuczek,
O.Przesmycka,
J.Plewa i W.Wolska.

Tego dnia rozwiązany
został też konkurs na
najładniejszy karmnik.
Opiekunki Zimorodka
panie: T.Błońska  i
A.Kożuchowska-
Kurylak postanowiły
przyznać wszystkim
uczestnikom I miejsce.
Nagrody otrzymali:
D.Małko,D.Niemierka,
E.Milik,O.Przesmycka
i K.Kaniewski. 
Uczniowie otrzymali
też książeczki, w
których odnotowywana
będzie ich aktywność
w zakresie pomocy
ptakom. Najaktywniejsi
otrzymają w marcu
nagrody.              

Martyna Sankowska

Przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się
kiermasz świąteczny przygotowany przez
uczestników zajęć "Artystyczne wariacje" i
opiekunów ptaków z "Zimorodka" . Dochód z
kiermaszu wpłacony został na radę rodziców i
zostanie przeznaczony na zakup nagród dla
opiekunów ptaków.        Aleksandra Błońska

Rekolekcje

@ Przygotowania do świąt rozpoczęli od rekolekcji Szkolnych
Kół Caritas

SKC Uczestnicy rekolekcji

Uczniowie Szkolnego Koła Caritas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęli od
udziału w rekolekcjach.
W spotkaniu SKC udział wzięło 15 uczniów i uczennic z naszej szkoły.  Tematem spotkania były dwa
bardzo ważne sakramenty: pokuta i Eucharystia. - Kapłan prowadzący rekolekcje wyjaśnił nam
znaczenie tych sakramentów. Mówił, jak należy przygotować się do spotkania z Jezusem podczas
Mszy Świętej - mówią uczniowie.                                                                          Martyna Sankowska

W ramach zajęć „Bawimy się i uczymy z
indywidualizacją” dzieci kl. I-III poznają język
angielski poprzez gry i zabawy. W czasie
spotkania dzieci poznały, jak obchodzone są
Święta Bożego Narodzenia w krajach
anglojęzycznych, utrwaliły słownictwo podczas
rozwiązywania łamigłówek, zaśpiewały kolędy i
piosenki świąteczne. Zajęcia prowadziła pani
Marta Uszyńska.

Świątecznie
@ Kiermasz bożonarodzeniowy w
naszej szkole cieszył się dużym
zainteresowaniem
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SRS-projekt unijny

@ Wigilia w duchu
regionalizmu

Przygotowanie pierogów

Przed świętami
uczniowie należący
do  Szkolnego Koła
Caritas oraz SKO
wzięli udział w
ogólnopolskiej akcji
"TAK, POMAGAM".  
18 wolontariuszy pod
opieką pań: Urszuli
Wałachowskiej i
Agnieszki
Ołtarzewskiej zbierało
produkty żywnościowe
oraz pieniądze w
sklepie Topaz i

Delikatesach Centrum.
Zebrane pieniądze
przekazano do Caritas
Diecezji
Drohiczyńskiej, a z
otrzymanych od
mieszkańców miasta
produktów
żywnościowych
uczniowie przygotowali
8 paczek, które przed
świętami trafiły do
potrzebujących.  
Martyna Sankowska  
 Segregacja produktów

Szkole Koło caritas

@ Uczniowie podczas akcji "TAK POMAGAM" zebrali wiele
produktów spożywczych

Wspólna wigilia

14 grudnia grupa z
regionalizmu
przygotowała swoją
Wigilię.
Boże Narodzenie to
najbardziej rodzinne
święta w całym roku.
Każdy chce ten
wspaniały czas
spędzić w ciepłym,
miłym gronie
rodzinnym oraz wśród
przyjaciół. Wspólne
przygotowania do
posiłku, składanie
życzeń i dzielenie się
opłatkiem dają wiele
radości. Takie właśnie
pełne radości i magii
było to spotkanie.
Lepienie pierogów i
uszek do barszczu,
nauka ozdobnego
składanie serwetek

nie są już dla nas
wyzwaniem. Mogliśmy
tego nauczyć się
przygotowując
wieczerzę.
Niepowodzenia w
nauce czy też
międzykoleżeńskie
kłótnie zniknęły w
świetle choinki, stołu z
przysmakami
wigilijnymi i zapachu
sianka pod obrusem,
dając nam radość z
tego, co mamy i
wspólnie spędzonych
w szkole chwil.
Spotkanie
przygotowały panie:
R.Lalak, A.Zielińskai
R.Kryszczuk.

Daria Zawadzka

Po raz kolejny
uczniowie i
nauczyciele naszej
szkoły włączyli się w
zbiórkę pieniędzy w
ramach XXII Finału
WOŚP. 
12 stycznia szkolni
wolontariusze zbierali
pieniądze na zakup
specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej
medycyny ratunkowej
i seniorów.

Akcję koordynował
p.S.Ołtarzewski.
Pomagały mu panie:
M.Toczyska,
H.Maksimiak i pan
W.Tomczak. Razem
z uczniami naszej
szkoły kwestowali
uczniowie ze szkół w
Czekanowie,
Dzierzbach oraz
Łazowa. W południe w
szkole rozegrany
został turniej tenisa

stołowego. W remizie
OSP odbyła się 
dyskoteka, na której
grały zespoły Activ i
Verva. Głównym
punktem programu
była licytacja, na
której można było
wylicytować gadżety
orkiestrowe.
Tradycyjnie o godzinie
20 podziwiać można
było światełko do
nieba. Łączna kwota

jaką udało się zebrać
to 5357,10 zł. 

Sokołowski szpital
do tej pory otrzymał
od fundacji sprzęt za
ponad 850 tysięcy.

Joanna Deniziak

WOŚP

@ "NA RATUNEK" - to hasło tegorocznego finału WOŚP, w
którym aż 24 wolontariuszy zbierało pieniądze

Zbiórka pieniędzy Podczas licytacji
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SRS-projekt unijny
@ Najmłodsi z "Artystycznych
wariacji" wyczarowali piękne ozdoby
bożonarodzeniowe

14 grudnia odbyły się zajęcia „Artystyczne
wariacje” realizowane w ramach projektu
„Szkoła Równych Szans”.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję poczuć
magię zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Przygotowali piękne białe
choineczki z papieru, filcowe bombki i urocze
renifery oraz drewniane zawieszki na choinkę w
kształcie serc ozdobione świątecznymi
motywami metodą decupage. Wiele radości
sprawiło uczniom przygotowanie stroików
świątecznych oraz ozdabianie pierników, które
później wszyscy ze smakiem zjedli.
Zajęcia poprowadziła pani Anna Kożuchowska-
Kurylak.

Angelika Bujalska

Przygotowanie reniferów

Świąteczne stroiki

Zabawa klockami

Przedświąteczne zakupy
@ Mikołaj przyniósł uczniom wiele
pomocy dydaktycznych na lekcje
oraz klocki na świetlicę

Drewniane klocki
stanowiące
wspaniałą zabawę i
naukę otrzymali
uczniowie
korzystający ze
świetlicy szkolnej.
Mikołaj, którym był
dyrektor szkoły pan
Krzysztof Kotowicz,
zakupił też wiele
pomocy
dydaktycznych. - Do
sali numer 6,14,13
zostały zakupione
meble, takie jak biurka
nauczycielskie, szafy,
regały, stoliki i krzesła.
Nabyliśmy
instrumenty
muzyczne, suszarki
do prac plastycznych,
bryły do mierzenia
objętości i bryły

geometryczne,
naczynia do kuchni,
plansze interaktywne z
j.polskiego i
informatyki dla
gimnazjum. Na lekcji
biologii uczniowie będą
mogli uczyć się,
wykorzystując model
tułowia i szkielet
człowieka - mówi pan
Krzysztof Kotowicz,
dyrektor naszej
szkoły.
- Koszt zakupów mebli
wyniósł ok.13 tysięcy.
Na zakup pomocy
dydaktycznych
wydaliśmy ok. 6250 zł.
-podkreśla dyrektor.

Aleksandra Błońska,
Agata Żero
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Piszemy dla Was od 1998 roku

Makulatury przybywa

Od kilku tygodni SKO gromadzi makulaturę. 
– Zbiórka surowców wtórnych jest jednym z
naszych działań. Chcemy pokazać, że
niepotrzebne książki czy zeszyty można
wykorzystać i przetworzyć – podkreśla opiekunka
SKO, pani A.Ołtarzewska. Uczniom udało się już
zebrać 201,5 kilograma makulatury. Najwięcej
przyniosła klasa IIIa SP – aż 83 kilogramy. –
Nagrodą w konkursie są wejściówki na halę
basenową do nowo otwartego aquaparku w
Siedlcach. Już wkrótce, w ramach konkursu
zbierać będziemy też metale kolorowe – głównie
aluminium – dodaje pani Agnieszka.

Natalia Niemirka

SKO

@ Do tej pory najwięcej
makulatury zebrała klasa IIIa

Szkielet na lekcje przyrody
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