
Skolni@k
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 5 04/14

Młodzi przyrodnicy z klasy I podczas doświadczenia

Matematycy ze wstęgą Mobbiusa

Doświadczenie przyrodnicze

Uczestniczki zajęć regionalnych

Podsumowanie projektu

@ Zakończyły się zajęcia projektu "Szkoła
Równych Szans"
31 marca 2014 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu
„Szkoła Równych Szans IV edycja”.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście w tym  p. Monika Ziółkowska -
zastępca dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, rodzice i
uczniowie. - Projekt „Szkoła Równych Szans IV edycja bis ” był realizowany w latach 2012-
2014. Wartość projektu w szkole podstawowej to 199 992 zł z czego 20 285zł
przeznaczyliśmy na zakup pomocy dydaktycznych, w gimnazjum to 200 472 zł z czego za
24 260zł kupiliśmy pomoce dydaktyczne. W projekcie uczestniczyło 20 szkół z
województwa mazowieckiego. Liderem projektu była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Centrum Mazowsze - Projekt „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV
edycja bis” współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. W
gimnazjum w projekcie uczestniczyło 80 uczniów w ramach grup: "Nasza przygoda z
regionalizmem", koło taneczne, zajęcia informatyczne, zajęcia wyrównawcze z matematyki,
koło matematyczne " Pitagoras" i zajęcia przyrodnicze. W szkole podstawowej zaś 136
uczniów w ramach grup:"Nasza przygoda z regionalizmem,  "Cztery pory roku w edukacji
wczesnoszkolnej", "Artystyczne wariacje", zajęcia wyrównawcze z matematyki, koło
matematyczne " Pitagoras" i zajęcia przyrodnicze dla klas I-III.
                                                                                                           Więcej na str.2
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Kultywują tradycje

@ Jarmark
Wielkanocny

Podczas
uroczystości
zorganizowanej w
szkole każda grupa 
miała możliwość
zaprezentowania się.

Pierwsze
zaprezentowało się
koło taneczne
prowadzone przez
panią M.Toczyską. 
Podczas zajęć tych
uczestniczki miały
okazję doskonalić
swoje umiejętności
taneczne.
Dziewczęta 
uczestniczyły w
dwóch obozach
sportowych. Pierwszy
z nich odbył się w
górach, a jego celem
było opanowanie
umiejętności
narciarskich. Drugi 
był obozem
survivalowym.
Zajęcia „Artystyczne
wariacje” –
spotkania i warsztaty
muzyczno-
plastyczne
prowadzone przez
panie
A.Kożuchowską-
Kurylak i A.Deniziak
miały na celu w
twórczy sposób
rozwijać pasje
muzyczne i
plastyczne uczennic. 
Kolejną ciekawą
prezentacją był pokaz
koła
matematycznego
„Pitagoras” i zajęć
wyrównawczych z
matematyki szkoły
podstawowej. Opiekę
nad zajęciami
sprawowały panie
R.Tomczuk i
A.Ratyńska. Dzieci
pogłębiały wiedzę
matematyczną i
rozwijały wyobraźnię
przestrzenną a także
odwiedziły m.in.
Centrum Nauki
Kopernik  Muzeum
Techniki i Muzeum

Miar i Wag. Zajęcia
przyrodnicze w
gimnazjum prowadziły
panie U.Sowa i
B.Sałata. Zajęcia
pozwoliły na
pogłębienie i
rozszerzenie
wiadomości
przyrodniczych.
Dla uczniów biorących
udział w projekcie
zorganizowano cztery
wycieczki do:
Powsina, Białowieży,
Centrum Nauki
Kopernik i Muzeum
Techniki w
Warszawie.
Następną grupą byli
uczestnicy zajęć
„Cztery pory roku w
edukacji
wczesnoszkolnej”
prowadzonych przez
panie B.Milewską i
E.Moczulską. Na
zajęciach uczniowie
poszerzali swoje
zainteresowania i
wiedzę z zakresu
przyrody, teatru,
malarstwa i sztuki.
Uczniowie byli m.in. w
Białostockim Teatrze
Lalek, gdzie
uczestniczyli w
warsztatach
teatralnych i
przygotowali swoje
własne kukiełki.
Posługiwać się płynnie
językiem obcym
uczyli się uczniowie
podczas  zajęć z
języka angielskiego,
które prowadziła pani
E.Kudaszewicz. 
Dały one szansę
każdemu uczniowi  na
utrwalenie już
posiadanej wiedzy
oraz zdobycie nowej.
Celem zajęć było
rozwinięcie
kompetencji w
zakresie mówienia,
słuchania, czytania i
pisania w języku
obcym. Uczniowie
wyjechali nawet na
obóz językowy do
Giżycka.

Dzieci z klas I-III brały
udział w zajęciach
przyrodniczych
prowadzonych przez
panie T.Błońską,
A.Zakrzewską i H.
Żero. Na spotkaniach
poznawały
ekosystemy łąki, lasu,
stawu, uczestniczyły
w wycieczce do
Białowieży. W
Warszawie zaś
zobaczyły różne
gatunki pająków i
pajęczaków. 
Koło matematyczne
„Pitagoras” i zajęcia
wyrównawcze z
matematyki w
gimnazjum
prowadzone były
przez panią
J.Kondraciuk. Zajęcia
miały na celu
zwiększyć
zainteresowanie
uczniów matematyką i
naukami ścisłymi.
Podczas jednej z
wycieczek zwiedzali 
multimedialną
wystawę „MÓZG”. 
„Nasza przygoda z
regionalizmem.
Tradycje w regionie”
to nazwa zajęć 
prowadzonych przez
panie R.Kryszczuk,
R.Lalak i A.Zielińską.
Była to niewątpliwie
przygoda, która
pozwoliła poznać
tradycje Podlasia i
przybliżyła specyfikę 
innych regionów
Polski. Wspaniałym
dopełnieniem
wszystkich działań
były wycieczki m.in.
do pałacu w
Korczewie, do
Hajnówki, 
Białowieskiego Parku
Narodowego, do
Ciechanowca i
Muzeum Rolnictwa.
Największą atrakcją
była pięciodniowa
wycieczka do
Zakopanego.
Zajęcia
informatyczne

, podczas których
uczniowie poznali
między innymi tajniki
programowania w
języku Logo oraz
uczestniczyli w dwóch
wycieczkach do
Warszawy
prowadzone były
przez p.K.Kotowicza.
Zebrani na
uroczystości
zaproszeni goście,
rodzice i uczniowie z
wielkim
zainteresowaniem
oglądali zakupione
pomoce. „Jesteśmy
dumni, że udało nam
się tak pomyślnie
zrealizować i
zakończyć projekt.
Mamy nadzieję, że to
nie koniec
przedsięwzięć, jakie
będziemy
podejmować w
naszej szkole,
jesteśmy otwarci na
pomysły i chętni do
pracy” – podkreślił
pan Krzysztof
Kotowicz dyrektor
Zespołu Szkół w
Jabłonnie Lackiej.

Uczestnicy zajęć 
projektu "Szkoła
Równych Szans" z
Zespołu Szkół w
Jabłonnie Lackiej

13 kwietnia w jabłońskim parku już po raz X
uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w
Jabłonnie Lackiej zorganizowali Jarmark
Wielkanocy. 
Tradycyjnie tego dnia każdy mógł nabyć
przygotowane przez dzieci palmy wielkanocne.
Na jarmarcznych stołach pojawiły się też
misternie robione stroiki na stół, drewniane
dekoracje w postaci kur, kogutów i kurczaków,
kolorowe pisanki przygotowane różnymi
technikami takimi jak: quiling, filcowanie na sucho,
dequpage, scrapbookingowe kartki świąteczne i
witrażyki. Nie zabrakło też świątecznych
wypieków: baranków z ciasta, piernikowych
zająców i pisanek. 
Jarmark przygotowały panie: H.Żero, A.Deniziak,
A.Ratyńska, E.Litwiniak, U.Wałachowska i
A.Kożuchowska-Kurylak.

Kamila Bolewska

Stoiska jarmarczne

Paulina, Daria i Kamila
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Logopedia

@ Konkurs "Mówię coraz ładniej"

Uczestnicy konkursu z jury

Madzia Zieniewska z wierszem "Abecadło"

Julka Fiuczek z wierszem "Szczotka i grzebień"

Pani Róża Jezierska z bajką "Świniopas"

Twórczość Jana
Brzechwy i Juliana
Tuwima bardzo
dobrze znana jest
uczniom. 
3 kwietnia dzieci
korzystające z zajęć
logopedycznych
wzięły udział w
konkursie
recytatorskim „Mówię
coraz ładniej”. Tego
dnia usłyszeć można
było m.in. wiersz
„Kaczka Dziwaczka”,
„Żaba”, „Jajko”,
„Kwoka”, „Leń”,
„Szczotka i Grzebień”.
25 uczniów z dużym
zaangażowaniem
recytowało swoje
wierszyki, pokazując
jak duże postępy w
terapii logopedycznej
osiągnęli w ciągu tego
roku szkolnego. Jury,
w skład którego
weszli: p.Teresa
Wrzosek – dyrektor
PPPP, p.R.Kryszczuk
– nauczyciel

j.polskiego,
p.A.Kożuchowska-
Kurylak – logopedka i
organizatorka
konkursu oraz
p.K.Kotowicz –
dyrektor naszej
placówki miało bardzo
trudny wybór.
Ostatecznie w
kategorii klas I-III
przyznano 3
równorzędne I
miejsca: Natalce
Toczyskiej z
wierszem
„Samochwała”, Ewie
Milik z wierszem
„Żuk” i Jakubowi
Przystupa, który
recytował wiersz
„Sroka”. W kategorii
klas IV-VI I miejsce
zajęła Natalia
Wawrzyniak z
wierszem „Spóźniony
słowik”, II Damian
Bolewski z wierszem
„Ćwikła”, a III Wiktoria
Dobrowolska
recytująca

wiersz „Stefek
Burczymucha”. Duże
wrażenie na jury zrobił
też występ Kuby
Kaniewskiego, Michała
Sarnowskiego, Amelki
Jóźwiak, Julki
Fiuczek, Magdy
Zieniewskiej i Patryka
Kowalskiego. Podczas
obrad jury dzieci
wysłuchały pięknej
bajki „Świniopas”
czytanej przez panią
Różę Jezierską.
W konkursie bardzo
licznie uczestniczyli
rodzice dzieci
logopedycznych. 
Uczniowie nagrodzeni
przez jury będą
reprezentować szkołę
w I Międzyszkolnym
Logopedycznym
Konkursie
Logopedycznym
„Jestem dzieckiem –
mówię ładnie”, który
odbędzie się 15 maja
w naszej szkole.   AM
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Zdrowie na 6

@ Szkolna akcja "Trzymaj Formę"

Spotkanie z dietetykiem

Jarzynkowe cudeńka

Jury oceniało potrawy
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Anna Mazur, Alicja Milik, Natalia Niemirka, Martyna Sankowska, Agata Żero
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Zakończyła się
szkolna akcja 
,,Trzymaj Formę”. 
Rozpoczęła się ona
spotkaniem z
doktorem
D.Rembiszem -
Członkiem Polskiego
Naukowego
Towarzystwa Otyłości
i Przemiany Materii. 
Dla klas I-III
przygotowano
spotkanie z
pielęgniarką
p.G.Smolik.
Dodatkowo
gimnazjaliści oraz
uczniowie klasy VI
odbyli cykl spotkań z
p.M.Lenart
psychodietetykiem. 
Najmłodsi wzięli udział
w konkursie na
pacynkę z warzyw i
owoców. Dodatkowo
uczniowie mogli
napisać wiersz o
tematyce zdrowotnej.
Począwszy od klasy
IV szkoły
podstawowej,

wszystkie klasy wzięły
udział w konkursie na
przygotowanie zdrowej
potrawy, jadłospis,
rozgrywki sportowe
oraz wskaźnik BMI dla
klasy. Nauczyciele
wychowania
fizycznego
przeprowadzali liczne
konkursy
sprawnościowe.
Ostatnim elementem
przeprowadzonej akcji
było pisanie testu
sprawdzającego
wiedzę uczniów na
temat zdrowia. Test
pisali  wszyscy
uczniowie szkoły.
W konkursie na
,,Jarzynowe Cudaki” I
miejsce zajęły
M.Tomczuk i
W.Rozbicka, II
D.Niemierka i 
A.Kalisiak, J.Kalisiak
i R.Wiktoria. Miejsce
III przypadło
O.Przesmyckiej.
Wyróżnienia otrzymali:
E.Milik, K.Plichta,
M.Zieniewska.

Największą liczbę
punktów w konkursie
wiedzy w kl.I zdobyły:
O.Przesmycka,
J.Fiuczek,
G.Czapska, K.Plichta,
A.Jóźwiak,
J.Bierdzińska. W
klasach II najlepszy
był K.Wałachowski, a
w klasie III
J.Protaziuk,
K.Toczyska,
K.Romańczuk.
Wśród uczniów klas
IV-VI test wiedzy
najlepiej napisała
A.Kalisiak. Wśród
gimnazjalistów:
D.Zawadzka.
W konkursie na wiersz
o zdrowiu wygrała
N.Zielińska, II zajęła
K.Plichta, a
dziewczęta z klasy VI
otrzymały wyróżnienie
za tekst piosenki.
W rywalizacji klas tytuł
Mistrzowskiej Klasy w
szkole podstawowej
wywalczyła klasa 4b a
w gimnazjum klasa
IIIB.         M.Toczyska

Nagrodzeni w akcji uczniowie
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