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Tablice interaktywne

@ Atrakcyjne zajęcia lekcyjne to klucz do
sukcesu uczniów

Uroczysty apel

@ Wiwat 3 MAJA!

Uczniowie w naszej
szkole uczą się w salach
wyposażonych w
interaktywne pomoce.

- Obecnie połowa sal
lekcyjnych jest
wyposażona w tablice
interaktywne. Jest to
nowoczesny sprzęt, który
pozwala uczniom brać
aktywny udział w zajęciach.
Dzięki interaktywności
możliwe jest wzbudzenie u
uczniów większego
zainteresowania
nauczanymi treściami i
osiąganie lepszych
wyników kształcenia.
Wszystkie klasy 1-3 szkoły
podstawowej uczą się
wyłącznie w salach
wyposażonych

w te nowoczesne pomoce -
mówi Krzysztof Kotowicz -
dyrektor szkoły.  - Z moich
obserwacji wynika, że
sprzęt ten jest
wykorzystywany prawie na
każdej lekcji i jest już
traktowany przez nasze
dzieci jako coś normalnego.
- podkreśla dyrektor .
Nauczyciele zostali już
kilkakrotnie przeszkoleni w
obsłudze tablic i w
posługiwaniu się
nowoczesną technologią
informacyjną.Dyrekcja 
szkoły kładzie duży nacisk
na doskonalenie
nauczycieli w zakresie
wykorzystania
nowoczesnych środków
dydaktycznych, bowiem nie
będzie żadnych korzyści z

posiadania dobrze
wyposażonej szkoły bez
nauczycieli, którzy potrafią i
chcą korzystać z tego
wyposażenia. Ostatnie
dwie tablice zostały
zakupione na początku
tego roku kalendarzowego.
Koszt jednego zestawu to
około 8-9 tysięcy złotych.
Widać więc, że nie jest to
tani sprzęt, dlatego też
część zakupów jest
finansowana przez Radę
Rodziców i Stowarzyszenie
Przyjaciół Szkoły w
Jabłonnie Lackiej.
Oczywiście główne koszty
pokrywa budżet szkoły. 

Redakcja

Tablica interaktywna jest niezastąpiona podczas zajęć

Pierwszaki z flagami

Część artystyczna

30 kwietnia odbył się
uroczysty apel z okazji
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 
3 Maja. 
Apel przygotowali
uczniowie pod kierunkiem
p. Ewy Litwiniak.
Gimnazjaliści z kl.IIc i IIb
przypomnieli ważne
wydarzenia z historii
naszego kraju, o których
powinniśmy pamiętać.

Uświadomili nam, że naród,
który nie zna swej
przeszłości, ginie i nie
buduje przyszłości.
Artyści starali się
odpowiedzieć na pytanie,
czym dla nas jest
Ojczyzna, Naród, Wolność.
Chór szkolny wykonał
pieśni patriotyczne przy
akompaniamencie p.
Katarzyny Bartosiak.

Gabrysia Czopska
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Zielona szkoła

@ Mazury stały się miejscem niezapomnianego
wyjazdu dla uczniów
Od 5 do 10 maja
dyrekcja i
nauczyciele Zespołu
Szkół w Jabłonnie
Lackiej
zorganizowali dla
dzieci i młodzieży
wyjazd na ,,Zieloną
szkołę" do
Augustowa. 

Z tej formy nauki,
sportu i rekreacji
skorzystało 53
uczniów naszej
szkoły.
Pierwszego dnia
uczniowie spacerowali
po Biebrzańskim
Parku Narodowym
oraz zwiedzali
twierdzę w Osowcu, a
po dotarciu do
Augustowa zostali
zakwaterowani w
ośrodku
wypoczynkowym
położonym nad
malowniczym
jeziorem Necko.
Drugiego dnia
wyjechali autokarem
do Suwalskiego Parku
Krajobrazowego.
Podziwiali

m.in. malownicze
widoki z Cisowej
Góry, a w
miejscowości
Stańczyki zwiedzali
zabytkowe wiadukty.
Podczas pobytu na
Mazurach odbyli też
rejs statkiem po
jeziorze Necko i
Białym, w trakcie
którego oglądali
śluzowanie z dwóch
poziomów wód. 
Z Przewięzi zawinęli
do niewielkiej
miejscowości
Studzienicznej,
położonej na
półwyspie, słynącej z
wielu zabytków
sakralnych. Jest to
miejsce, które
podczas rejsu
statkiem w czerwcu
1999 r. odwiedził
Papież Jan Paweł II.
W czwartek uczniowie
przekroczyli granicę
udając się na Litwę.
Zwiedzili Druskienniki,
popularne uzdrowisko
położone na brzegu
Niemna i skorzystali z
atrakcji jednego  z
największych

Aquaparków w
Europie. W
przedostatnim dniu
odwiedzili Płociczno
nad Wigrami, gdzie
odbyli niezapomnianą
przejażdżkę
Wigierską Kolejką
Wąskotorową po
terenach Puszczy
Augustowskiej, a w
Wigrach zwiedzili
zabytkowy
pokamedulski
klasztor. W trakcie
trwania Zielonej
Szkoły nie zabrakło
miejsca na zajęcia z
profilaktyki uzależnień,
Uczniowie poznali
zasady właściwego
funkcjonowania w
grupie. Uczestniczyli
w zajęciach z
profilaktyki uzależnień
na temat: „spędzanie
wolnego czasu i
zabawy bez
substancji
psychoaktywnych
(alkohol, tytoń,
narkotyki)”,
rozpoznawali swoje
uczucia, nazywali je,
ćwiczyli umiejętność

panowania nad nimi.
Odgrywali scenki
sytuacyjne,
rozwiązywali
krzyżówki, rebusy,
brali udział w
zabawach. Wykonali
także plakaty
reklamujące zdrowy
tryb życia
Przeprowadzono
pogadankę na temat
zalet i wad internetu. 
Wyjazd
współfinansowany był
ze środków
pochodzących z Rady
Rodziców, Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Jabłonnie Lackiej,
Powiatowego Banku
Spółdzielczego.  
SERDECZNIE
DZIĘKUJEMY!

Opiekę nad uczniami i
zajęcia prowadzili:
Krzysztof Kotowicz
oraz Agnieszka
Deniziak, Beata
Milewska, Marzena
Toczyska i Urszula
Wałachowska.

Redakcja

Twierdza Osowiec

W Parku Narodowym

Uśmiechnięci uczniowie

Zajęcia profilaktycznePrzejażdżka kolejkąWspólne zdjęcie
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Wycieczka

@ Obejrzeli "Pana
Twardowskiego"

Kilogram magii, dwieście gramów tajemnicy,
cztery kostki grozy, garść strachu do tego
szczypta dobrego humoru z nutą edukacji, dwie
łyżki tradycji z domieszką mądrości ludowych, oto
najkrótsze streszczenie spektaklu "Pan
Twardowski”, który obejrzeli uczniowie klas IV- VI
w siedleckim Centrum Kultury i Sztuki 23
kwietnia. Po spotkaniu ze sztuką teatralną udali
się do kręgielni, gdzie doskonalili swój spryt,
spostrzegawczość oraz możliwości sportowe.
Opiekunami podczas wycieczki byli: p.Teresa
Błońska, D.Małko i R.Tomczuk.       A.Bujalska

8 maja w Zespole Szkół w Sabniach odbyło się
podsumowanie diecezjalnego konkursu
plastyczno - literackiego, zatytułowanego: „Syn
Boży - głosi Królestwo Boże”. A.Mazur zajęła w
nim II miejsce za przypowieść na XXI wiek, a
M.Trusiak wyróżnienie za pracę plastyczną. Na
konkurs wpłynęło 313 prac uczniów szkół
podstawowych z terenu województwa
mazowieckiego i podlaskiego, dlatego też dla
dziewcząt jest to duże osiągnięcie. Opiekunem
uczennic była p.Urszula Wałachowska

15 maja w naszej
szkole odbył się I
Międzyszkolny
Recytatorski
Konkurs
Logopedyczny
„Jestem dzieckiem –
mówię ładnie”. 

Konkurs wspólnie
przygotowała nasza
placówka i Publiczna
Poradnia
Psychologiczno-
Pedagogiczna.
Dzieci prezentując,
jakie osiągnęły
postępy w terapii
logopedycznej,
recytowały wiersze
znanych polskich
pisarzy. Uczniowie
oceniani byli przez
jury w składzie: pani
T. Wrzosek – dyrektor
PPPP, p.H.Litwniak –
nauczyciel języka
polskiego,
p.W.Michalczuk wójt
gminy i p.K.Kotowicz
– dyrektor szkoły.

W kategorii
przedszkole: I
miejsce przypadło aż
4 przedszkolakom.
Zajęli je: M.Niemierka
z jabłońskiego
przedszkola, N.
Wierzbicka – z PPPP,
A.Błońska z Łazowa i
H.Skwierczyńska z
Miejskiego
Przedszkola nr 4. II
miejsce zajęła
M.Gawryś z Łazowa i
A.Nowak z PPPP, a
III N.Toczyska z
Miejskiego
Przedszkola nr 5.
Wyróżnienia
otrzymali: J.Decyk
(Jabłonna Lacka), K.
Wycech (Nowa
Wieś), A.Kotowska
(Łazów) , K. Nowak
(Sterdyń),  W.Tyrola
(przedszkole nr3) i
K.Ślepowroński
(przedszkole nr2),
W kategorii klas I-III
nagrodę specjalną
jury otrzymał

M. Sarnowski z ZS w
JL. I miejsce zajął zaś
K.Borowy z PPPP. II
jury przyznało
J.Przystupa z ZS w
JL oraz Natalii Nowak
z Sterdyni, a III:
N.Toczyska z ZS w
JL, K. Bieleckiej z
Nowej Wsi.
Wyróżnienia
otrzymali: E.Milik (ZS
w JL), Kacper Retko,
O. Sobotka i J.Lipski
z Skibiewa, G.
Borychowska, M.
Pogorzelska i K.
Baran z SP nr 4, W.
Adamczuk z PPPP,
G.Popoławska z
Łazowa, M.Rytel,
M.Sidorzak i
A.Borowa ze Sterdyni.
W najstarszej
wiekowo kategorii
nagrodę specjalną
jury przyznano
A.Wojtan z Zespołu
Szkół im. Jana Pawła
II. I miejsce zajęła W.
Dobrowolska

z ZS w JL, II Damian
Bolewski, a III miejsca
zajęła N.Brzezik z
Nowej Wsi oraz
N.Wawrzyniak z ZS w
JL. W trakcie
konkursu można było
posłuchać szkolnego
chóru
przygotowanego
przez p.panią
A.Zielińską.
Koordynatorem
konkursu była - pani
A.Kożuchowska.

Sponsorami konkursu
byli: pan Z.Paczóski –
właściciel firmy
Topaz, pan A.
Czerkas – właściciel
firmy Acze i pan
G.Kurylak – właściciel
agencji reklamowej
Annagram.

Ala Milik

Uczestnicy konkursu z logopedami

Przed przedstawieniem

Nagrodzone uczennice

Międzyszkolny konkurs logopedyczny

@ "Jestem dzieckiem - mówię ładnie"
Konkurs diecezjalny

@ Sukces naszych
koleżanek
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Konkurs plastyczny

@ Namalowali piękne
ilustracje do swoich
ulubionych wierszyków Jana
Brzechwy

Ekologicznie

@ Klasa Vb zebrała
najwięcej makulatury

4 kwietnia w Siedlcach odbył się finał
Międzypowiatowej Gimnazjady "szóstek"
piłkarskich chłopców.

Drużyna złożona z uczniów naszego
gimnazjum, która wywalczyła awans w
turniejach eliminacyjnych w półfinale, zmierzyła
się z drużyną ze Skórca. Niestety uległa jej 3:2,
natomiast w meczu o 3 miejsce pokonała
drużynę z Woli Talubskiej 5:3. Ostatecznie
Jabłonna Lacka zajęła III miejsce w regionie.
W skład drużyny weszli: Wiktor Przesmycki,
Michał Grzegorczyk, Michał Pogorzelski,
Sebastian Żółkowski, Kamil Moczulski,
Przemysław Bartosiak, Jacek Toczyski,
Nikodem Zdunek i Szymon Kołos. Chłopaków
trenuje p.Sławomir Ołtarzewski. 
Serdecznie gratulujemy chłopakom i życzymy
kolejnych sukcesów.

Agata Żero

Drużyna gimnazjalistów

STOPKA REDAKCYJNA

Redaktor naczelny: Daria Zawadzka
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Alicja Milik, Martyna Sankowska, Agata Żero
Opiekunki: Anna Kożuchowska-Kurylak,

Agnieszka Ratyńska
Korekta: Renata Lalak
e-mail: skolniak@wp.pl

blog: skolniak.blogspot.com
www.zs-jablonna-lacka.republika.pl

Nagrodzeni uczniowie

21 maja rozwiązany został plastyczny
konkurs logopedyczny na ilustrację do
ulubionego wiersza Jana Brzechwy.
I miejsce zajęły w nim Amelia Jóźwiak i Daria
Małko. II przypadło Darii Niemierce i Milenie
Jósińskiej. III miejsce zajęło 3 uczniów: Natalka
Toczyska, Natalka Bujalska i Mateusz
Mularzuk. Wyróżnienia przyznano Ewie Szajko i
Marysi Pieczyskiej.
Konkurs przygotowała logopedka pani Anna
Kożuchowska -Kurylak.

Ola Błońska

Od września uczniowie naszej szkoły zebrali
tonę makulatury. 

Zmotywowani konkursem ogłoszonym przez
SKO codziennie przynosili paczki z makulaturą.
Po 9 miesiącach opiekunki SKO podsumowały
szkolną zbiórkę. Najwięcej makulatury zebrała
klas Vb. Było to aż 180 kilogramów
niepotrzebnego papieru, gazet, starych książek.
Nagrodą za aktywność i proekologiczną
postawę jest dofinansowanie dla klasy do
wycieczki. Opiekunkami SKO są panie:
Agnieszka Ołtarzewska, Ewa Moczulska i
Beata Milewska.

Kamila Bolewska

Aż 7 medali zdobyli
gimnazjaliści z
eliminacji do igrzysk
lekkoatletycznych.
II miejsce w pchnięciu
kulą zajął podczas
zawodów N.Zdunek. III
miejsce wywalczył M.
Grzegorczyk w biegu
na 400 m. N.Borys
zajęła II miejsce w
skoku w dal, a W.
Czarnocka III miejsce
w biegu na 100 m.

W biegu na 800 m. I
miejsce zajęła S.
Nasiłowska, a II
K.Stasiuk. Znakomicie
spisała się nasza
sztafeta, która zajęła I
miejsce w biegu 4x100
m. W jej skład weszły:
N.Borys, K.Matysiak,
P.Sawicka i
W.Czarnocka.
Uczniami opiekował się
p.W.Tomczak.

Angelika Bujalska

Z opiekunem grupy

Wiktoria z brązem

Sylwia z Kingą

Sport

@ Awans drużyny
piłkarskiej

Sport

@ Gimnazjaliści
przywieźli 7 medali
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