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

Numer 7 02/15

WOŚP

@ Jabłoński sztab WOŚP zebrał
8556 zł

Ferie zimowe

@ Zajęcia świetlicowe okazały się
doskonałym sposobem na nudę

Młodych wolontariuszy nie
wystraszyła niesprzyjająca
aura i zimno. 25 uczniów z
Zespołu Szkół w
Dzierzbach, Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w
Czekanowie, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w
Łazowie oraz Zespołu Szkół
w Jabłonnie Lackiej
kwestowało przy
kościołach.Dużym
zainteresowaniem cieszył
się I Halowy Turniej Piłki
Nożnej Powiatowej Ligi
Siódemek. Wzięło w nim
udział aż 25 drużyn
piłkarskich. Od godziny
16.00 na sali OSP w
Jabłonnie Lackiej posłuchać
można było zespołu Delay.
Wielu mieszkańców
Jabłonny zebrało się, aby
oglądać występy uczniów z
klas I-III szkoły
podstawowej oraz
szkolnego zespołu
wokalnego „Andante” z ZS
w JL. Orkiestrowa licytacja
zakończyła się sukcesem.
Zarówno gadżety WOŚP,
prezenty przekazane

przez indywidualne osoby
oraz pobyt w hotelu
„Mazury” zostały
zlicytowane. O godzinie
20.00 nad Jabłonną Lacką
rozbłysło piękne orkiestrowe
"Światełko do nieba”.
Koordynatorem WOŚP w
Jabłonnie Lackiej był
Sławomir Ołtarzewski,
któremu pomagali także inni
nauczyciele z Zespołu
Szkół w Jabłonnie Lackiej:
Marzena Toczyska,
Agnieszka Ołtarzewska,
Hanna Maksimiak,
Krzysztof Kotowicz.
Sztab serdecznie dziękuje
pozostałym nauczycielom,
którzy tego zimnego dnia
pilnowali kwestujących oraz
przygotowali uczniów do
występów. Gorące
podziękowania dla Państwa
Aleksandry i Wiesława
Pawińskich za przekazanie
na licytację pobytu w hotelu
„Mazury” oraz jabłońskim
strażakom za udostępnienie
sali na 23 finał WOŚP.

Podczas występów

Nauka jazdy na nartach

Podczas ferii zimowych
w szkole odbywało się
zimowisko. 
Organizatorzy zadbali, aby
uczniowie nie nudzili się
podczas ferii i przygotowali
wiele atrakcji. Miłośnicy
zajęć plastycznych mogli
wykazać się kreatywności
ą podczas przygotowania
zimowego krajobrazu,
styropianowych bałwanków
i upominków dla babci i
dziadka. Ciekawe były
zajęcia z pielęgniarką, z
którą uczniowie
zastanawiali się nad
wpływem używek na
organizm młodego

człowieka. Odbyły się też
zajęcia z policjantem z
KPP na temat
bezpieczeństwa w czasie
ferii. Uczniowie lubiący
aktywnie spędzać czas
wolny mogli wziąć udział w
zajęciach sportowych:
turnieju tenisa stołowego,
zawodach, zabawach w
Aquaparku. Tradycją są
już zimowe wyjazdy na
stok narciarski do Rybna.
Uczniowie polubili ten
sposób spędzania czasu
wolnego. Nie dziwi więc
fakt, że wielu chciało
nauczyć się jazdy na
nartach pod okiem

instruktora. Poza tym
podczas ferii w szkole
można było wziąć też
udział w zajęciach
muzycznych, w pracowni
fizycznej, chemicznej i
biologicznej czy podszkolić
się z gry na gitarze. 
Uczniami podczas
zimowiska opiekowali się
nauczyciele z ZS w JL.
Organizatorzy serdecznie
dziękują Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
GOPS oraz Bankowi
Spółdzielczemu za
wsparcie finansowe.
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Ferie dawniej

@ O tym jak dawniej spędzano ferie zimowe -
słów kilka

Zajęcia plastyczne

W pracowni chemicznej

Z policjantem KPP

Zajęcia profilaktyczne

Na stoku w Rybnie

Nie od dziś wiadomo, że nasi nauczyciele też kiedyś byli dziećmi. Zapytaliśmy ich, jak oni spędzali
ferie zimowe. - Ferie zimowe zawsze spędzałam  u dziadków i wspominam je z utęsknieniem.
Jeździliśmy na kulig na saniach zaprzężonych  w konie wśród bardzo wysokich zasp. Lepiliśmy też
bałwana i różne budowle ze śniegu. Całymi dniami bawiliśmy się na dworze na przygotowanej w
tajemnicy przed dziadkami ślizgawce wylanej na podwórku. Zmarznięci, przemoknięci  z
zaczerwionymi nosami i wypiekami na policzkach, ale przede wszystkim szczęśliwi wieczorem
grzaliśmy się przy gorącym piecu, zajadając babcine specjały. Bardzo lubiłam zimową przerwę
świąteczną i ferie. Zimy wtedy były bardziej śnieżne. Śniegu było tyle, że tworzyły ogromne zaspy
zasypując, ku naszej radości drogę do Sokołowa. Często zdarzało się, że przez to ferie przedłużały
się nam i do przedszkola lub szkoły wracaliśmy kilka dni później niż wszyscy - opowiada pani Anna
Kożuchowska-Kurylak. 
Równie ciepło ferie wspomina pani Agnieszka Ołtarzewska. - Kiedy byłam dzieckiem, jak każdy
uczeń czekałam  z utęsknieniem na ferie. Wtedy dwa tygodnie luzu od szkoły, to było naprawdę długo.
W perspektywie wolnych dni były spotkania z kolegami i koleżankami oraz zabawa od rana do
późnych godzin wieczornych. Dzień zaczynaliśmy od obowiązków: sprzątanie, odśnieżanie,
zmywanie naczyń, noszenie drewna. Po tym spotykaliśmy się codziennie z kolegami. Jazda na
sankach i workach foliowych wypchanych sianem oraz wojny na śnieżki i podchody to była
codzienność. Jeśli były odpowiednie warunki budowaliśmy igloo, domki, tunele oraz rzeźby z lodu i
śniegu. Zabawa na świeżym powietrzu trwała do wieczora, a niekiedy nawet przy świetle ulicznych
latarni i co ciekawe nikomu nie było zimno, a już na pewno nie było mowy o nudzie - opowiada pani
Agnieszka Ołtarzewska. 
- W zamierzchłych :) czasach mojego dzieciństwa nikt nigdy nie nudził się - rozpoczyna swoją
opowieść pani Ania Zielińska. - Nie było komputera, a telewizor nie cieszył się takim powodzeniem jak
obecnie. Potrafiliśmy całymi dniami zjeżdżać na sankach  z ogromnych pagórków. Najszybszym
środkiem do zimowych zjazdów był zwykły worek wypchany sianem. Często łączyliśmy ze sobą
kilka sanek, doczepialiśmy się do dużych sań i ktoś  z dorosłych ciągnął nas przez pola i lasy. Wielką
atrakcją było też ślizganie się na ślizgawce, mecze hokejowe i inne zabawy. Wspomnę tylko, że
mieliśmy jedną parę łyżew na kilka osób. Kiedy już porządnie zmarzliśmy szliśmy do domu jednego 
z nas i tam graliśmy w karty, warcaby, albo po prostu snuliśmy jakieś opowieści. A potem z powrotem
na powietrze. Swoje ferie z czasów dzieciństwa wspominam bardzo miło mimo, że nie jeździłam w
góry, ani w inne modne dzisiaj miejsca - mówi pani Ania. 
Pani Agnieszka Ratyńska, tak opisuje swoje ferie zimowe: - Kiedy byłam dzieckiem, to uczniowie na
ferie czekali  z takim samym utęsknieniem jak dzisiaj. Nikt  nie wyjeżdżał w góry. Nie były
organizowane zimowiska  w szkole. Jednak nikt z nas w czasie tych dwóch tygodni  nie narzekał na
nudę. Wreszcie było więcej czasu żeby spotkać się  z koleżankami i kolegami. Jazda na sankach czy
zjeżdżanie z górki na foliowych workach wypchanych sianem to były ulubione zabawy. W związku  z
tym, że mieszkam w miejscowości otoczonej lasami często organizowaliśmy wyprawy do lasu, gdzie
na bialutkim śniegu szukaliśmy śladów zwierząt.  Z takich wędrówek wracaliśmy przemoczeni, ale co
ciekawe nikomu nie było zimno - opowiada pani Agnieszka.                                                                      
                  

W sali zabaw
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SKO

@ Zachęcali uczniów klas pierwszych do
oszczędzania

Świątecznie

@ Jasełka wprowadziły nas w świąteczny
nastrój

Kolędowanie

@ Powiatowy Przegląd Piosenki Zimowej i
Świątecznej

Nowi członkowie SKO

Młodzi aktorzy na scenie

Występujący z opiekunami

Uczniowie  klasy 3a  
przygotowali dla
pierwszaków apel o
tematyce
oszczędnościowej.
Na spotkanie zaprosili
panią Małgorzatę
Nowak - pracownika
Banku Spółdzielczego
w Jabłonnie Lackiej,
która jest też
opiekunem SKO
naszej szkoły. Warto
nadmienić, że w klasie
3a wszyscy uczniowie
są członkami SKO  i
dlatego mając
trzyletnie
doświadczenie w
oszczędzaniu

w wierszach i
piosenkach zachęcali
młodszych kolegów
do wstąpienia do
naszej Szkolnej Kasy
Oszczędności. Pani
Małgosia
przypomniała o
wspaniałej tradycji
oszczędnościowej
panującej w naszej
szkole  i o tym, że
Bank Spółdzielczy w
Sokołowie Podlaskim
wspiera idee
oszczędzania. Co
roku dofinansowuje
wyjazdy naszych
uczniów na Zieloną
Szkołę, zimowisko.

Jest też fundatorem
licznych nagród
organizowanych przez
siebie konkursów. Po
uroczystym apelu
nastąpiło przyjęcie do
SKO nowych
członków.
Pierwszoklasistom 
wręczono książeczki i
drobne upominki.  Za
ciekawy występ
nagrody otrzymali
również uczniowie
klasy 3a.
Opiekunkami SKO są
panie: B.Milewska i
E.Moczulska.  (i)

5 grudnia w naszej
szkole odbył się po raz
pierwszy Powiatowy
Przegląd Piosenki
Zimowej i Świątecznej,
a także IV Gminny
Przegląd Gry Na
Ligawkach. Celem
imprezy była integracja
dzieci, młodzieży i
dorosłych z powiatu
sokołowskiego,
propagowanie nauki
języków obcych
poprzez wspólne
śpiewanie oraz
kultywowanie tradycji
ludowych naszego
regionu. Na scenie
zaprezentowało

się 27 gimnazjalistów z
Bielan, Grochowa,
Jabłonny Lackiej,
Repek, Rozbitego
Kamienia, Sterdyni,
Sabni i Zespołu Szkół
Salezjańskich w
Sokołowie Podlaskim.
Uczestnicy i
zaproszeni goście
mieli okazję usłyszeć
kolędy, piosenki
świąteczne i zimowe w
trzech językach
obcych: angielskim,
rosyjskim  i
niemieckim. Po
występach młodzieży
odbyło się adwentowe
granie na ligawkach.

14 mieszkańców
Gminy Jabłonna Lacka
zaprezentowało ligawki
i inne ludowe
instrumenty pasterskie
oraz wykonali piękny
koncert. Na
zakończenie wszyscy
otrzymali nagrody i
pamiątkowe dyplomy.
Imprezę
zorganizowały
nauczycielki języków
obcych: Marta
Uszyńska, Agnieszka
Ołtarzewska, Ewa
Litwiniak i Elwira
Kudaszewicz. Nad
oprawą muzyczną
czuwała pani Anna
Zielińska

Redakcja

19 grudnia cała nasza szkolna społeczność wraz z zaproszonymi gośćmi
mogła uczestniczyć w jasełkach bożonarodzeniowych.
Szkolna grupa teatralna oraz zespół wokalny Andante przypomnieli nam, że
Boże Narodzenie to czas zmian, cudów i nadziei. Gdy otworzymy szeroko
swoje serca nasz świat "rozbłyśnie" na nowo wszystkimi barwami. Warto
szukać szczęścia w małych, codziennych sprawach otaczając się
prawdziwymi przyjaciółmi.
Jasełka przygotowali uczniowie pod okiem pań: Renaty Lalak, Ranaty
Kryszczuk i Anny Zielińskiej.                                                          A.Milik
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Konkurs

@ Zrobili piękne stroiki na
wigilijny stół

Wycieczka

@ Warszawa zachwyciła po
raz kolejny

Wspólne czytanie

@ "Poczytaj z Bratkiem" dla
uczniów z logopedii

Pomagają ptakom

@ Zebrali już ponad 100
kilogramów zboża

Caritas

@ Uczniowie wzięli udział w
zbiórce "TAK, POMAGAM"

Przed świętami wolontariusze ze Szkolnego
Koła Caritas przeprowadzili zbiórkę żywności,
pomagając najbardziej potrzebującym rodzinom.
Zbiórka pod hasłem „Tak, POMAGAM!” została
zorganizowana w sklepie sieci Topaz w 
Jabłonnie Lackiej. Wolontariusze zbierali artykuły
spożywcze z długim terminem przydatności
oraz łatwe w przechowywaniu. Do koszy można
też było wrzucać środki czystości. Zebrane
artykuły zostały przekazane potrzebującym w
formie świątecznych paczek. Zebrano łącznie
około 100 kg żywności i środków czystości.
Jednocześnie zbierano  pieniądze, które w
pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na
organizację wypoczynku letniego, działalność
świetlic dla dzieci i młodzieży oraz Domu
Miłosierdzia im. Jana Pawła II w Sokołowie
Podlaskim. Nad przebiegiem akcji czuwała pani
Urszula Wałachowska.                               
K.Bolewska

Przed świętami uczniowie klas trzecich SP w
ramach prezentu mikołajkowego pojechali na
wycieczkę do Warszawy.  
Najpierw uczestnicy wycieczki obejrzeli w  kinie
Cinema City piękną adaptację filmową książki
,,Pinokio”. Wieczorem na Trakcie Królewskim,
Starym i Nowym Mieście, uczestnicy na własne
oczy zobaczyli bajkowe iluminacje świetlne. Kiedy
rozbłysły wielkie bombki, kolorowe lampki,
girlandy i drzewa oplecione światełkami
zachwytom nie było końca. Warszawskie ulice,
place i skwery wyglądały jak z bajki.
Najważniejszym jednak  punktem wieczoru było
zobaczenie na Placu Zamkowym rozświetlonej
tysiącami światełek , wielkiej choinki. Nieopodal
niej uczniowie mogli wsiąść do magicznego
pociągu czy też w sali królewskiej zasiąść na
tronie i ogrzać się przy magicznym kominku.
Wszyscy uczestnicy jednogłośnie stwierdzili, że
można „Zakochać się w Warszawie na Święta”.
Wyjazd zorganizowały panie: Beata Milewska i
Anna Zakrzewska.

N.Niemirka

Podczas wycieczki

Chętni uczniowie klas I-III, w tym dzieci objęte
zajęciami logopedycznymi mogą przychodzić do
gabinetu logopedycznego na wspólne czytanie i
słuchanie bajek z Bratkiem.
Bajki młodszym uczniom przeczytali już m.in.
J.Plewa, E.Milik, D.Małko, J.Fiuczek i
E.Steczkowski. Dzieci zapoznają się z
przygodami małego Bratka. Uczniowie chętnie
czytają bajki.Spotkania organizuje p.Anna
Kożuchowska-Kurylak.  

A.MilikWspólne czytanie

Uczestnicy konkursu

Z ptasimi przysmakami

Tradycyjnie już na drzewach przy szkole
zawisła "Ptasia stołówka".
Uczniowie klasy Va pod okiem pana Janka
Domańskiego zawiesili ponad 15 różnych
karmników. Uczniowie klasy Ib  i IIIb, a także
VIb aktywnie włączyli się w zbiórkę zboża dla
naszych skrzydlatych przyjaciół. Do tej pory
zebrali już około 100 kilogramów różnych zbóż.
Poza zbożem uczniowie regularnie przynoszą
tłuszczowe kule - ptasie przysmaki, które z
wielką chęcią zjadają ptaki.             G.Czopska

Uczniowie korzystający z zajęć
świetlicowych tuż przed świętami wzięli
udział w konkursie na stroik
bożonarodzeniowy.   
Po okiem pań Agnieszki Deniziak i Anny
Kożuchowskiej-Kurylak dzieci przygotowały
piękne stroiki, które mogły zabrać do domów.
Stroiki tak bardzo spodobały się paniom, że
wszyscy uczniowie otrzymali za nie nagrody. 
 

N.Niemirka
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