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2 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Świątnikach odbyło się Rozpoczęcia Roku Szkolnego
2013/2014. Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczniów oraz nauczycieli, a w szczególności Panią
Agnieszkę Capaję – Smolis - nauczycielkę matematyki oraz pana Krzysztofa Szuszkiewicza – nauczyciela
informatyki. W tym roku szkolnym uczniowie naszej
szkoły będą brali udział w dwóch projektach
„Przedszkole przyszłości” – dla oddziału
przedszkolnego i „Już potrafię” – dla klas I-VI. Jak co
roku po zakończeniu uroczystości oficjalnej
uczniowie mieli czas spotkać się ze swoimi
wychowawczyniami.
Na najbliższe 10 miesięcy nauki życzymy wszystkim
POWODZENIA!!!

Kolejny rok Szkoła Podstawowa w Świątnikach, przy współpracy z PKO Bankiem
Polskim SA Oddział 1 w Sobótce, należy do programu SKO – Szkolnych Kas
Oszczędności, który dedykowany jest uczniom w wieku od 6 do 13 lat.
Przypominamy, że aby uczeń mógł zostać członkiem SKO:
– rodzic /opiekun prawny musi wyrazić zgodę na przystąpienie dziecka do programu SKO wypełniając
i podpisując „Oświadczenie Rodzica”, które przekazuje nauczycielowi opiekującemu się SKO w Szkole,
lub - rodzic/opiekun prawny może złożyć wizytę wraz z dzieckiem w Oddziale PKO BP SA gdzie dopełni
formalności otwarcia SKO Konto dla Ucznia.
Opiekunkami SKO w naszej szkole są Pani Marta Pacholec-Grzyb i Pani Ewa Szymajda.
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„Nocne czytanie Fredy” rozpoczęło się 6 września ok. godziny 18, a
zakończyło się następnego dnia o godzinie 7 rano. Naszymi
opiekunkami w klasach 1-3 były Pani Lidia Sączawa oraz Pani
Agnieszka Pieluszyńska, klasami 4-6 opiekowały się Pani Iwonka
Stankiewicz i Pani Elżbieta Tkacz.
Około godziny 19 rozpoczęła się zabawa przypominająca podchody.
Polegała ona na odnalezieniu woreczków z zadaniami z odpowiednim
kolorem. Każda drużyna miała swój kolor. Po zabawie obyło się ognisko
i przyszykowanie sali do czytania, a następnie nocna dyskoteka, no i
oczywiście czytanie utworów Aleksandra Fredry. Następnego dnia ok. godziny 7 rano wszyscy musieliśmy
się spakować i czekać na rodziców. Nocne czytanie zawsze było i jest super zabawą!
Alicja Sączawa

W dniach 14 – 15 września 2013r. odbyło się III
Ogólnopolskie Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej.
Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy:
księdza Zbigniewa Słobodeckiego, proboszcza parafii
w Nasławicach oraz profesora Henryka Słowińskiego,
wołyńskiego żołnierza - kombatanta, prezesa
środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii
Krajowej Wrocławiu i zarazem Honorowego Prezesa
Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej. Gościem
honorowym był
ks. kardynał
Henryk
Gulbinowicz, który obchodził swoje urodziny.
Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, a także uczniowie i
nauczyciele, którzy odśpiewali dla księdza kardynała dwie pieśni:
„Sandały” oraz tradycyjne „Życzymy, życzymy”.
W uroczystościach brali udział także m.in. Kompania Honorowa 10
pułku dowodzenia z Wrocławia –Leśnicy pod dowództwem kapitana
Michała Michlewicza z 10 pułku dowodzenia oraz Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą pana komisarza Adama
Witiwa.
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Zajęcia z trenerem klubu kolarskiego odbyły się dnia
30.09.2013r. Polegały one na ty, iż uczniowie z klas IV-VI
pokonywali tor przeszkód na rowerze. Tor przeszkód składał się
tylko ze slalomu między pachołkami i szybkiego dotarcia do
mety na czas. Pod koniec były głoszone wyniki kto pokonał tor
najszybciej i po kolei dzieci wybierały sobie nagrody.

Kaja Chudzik

1 października uczniowie klas III – VI uczestniczyli w warsztatach ekologicznych w ramach „Programu
edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”. Atrakcyjnym miejscem zajęć był Ośrodek
Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie.
Na kilkugodzinne, profesjonalnie przygotowane spotkanie złożyły się:
- prelekcja na temat roślin i zwierząt występujących w ekosystemach wodnych oraz występowania i
znaczenia wody,
- poznanie atrakcji Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy z zastosowaniem prezentacji multimedialnej,
- film dydaktyczny poświecony obiegowi wody w naturze,
- spacer brzegiem zbiornika mietkowskiego połączony z poznaniem jego historii i charakterystyki
krajobrazowej.
Na zakończenie, miłym akcentem była wspólna integracja przy ciepłym poczęstunku wraz z rozmowami
podsumowującymi pobyt i utrwalającymi nabytą wiedzę.

8 października uczniowie z klas II-IV uczestniczyli
w warsztatach z okazji Dnia Drzewa
zorganizowanych przez panią Iwonę Stankiewicz
przy współpracy pani Agnieszki Pieluszyńskiej.
Uczniowie poznali podstawowe rodzaje drzew
iglastych i liściastych rosnących w naszych
okolicach. Mieli również okazję wykonać odcisk
kory techniką frottage, a następnie w grupach
przygotowali plakaty przedstawiające wylosowane
drzewa.
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8 października 2013 roku w naszej szkole odbyły się
jesienne biegi przełajowe „Między drzewami”,
w których brali udział uczniowie z klas IV-VI.
Uczestników było 20, a do klasyfikacji drużynowej
(klasowej) branych było pod uwagę 5 najlepszych
wyników/czasów uczniów z każdej klasy. Startujący w
biegu mieli do pokonania dystans ok. 1000 m. Pięciu
najlepszych z poszczególnych klas: kl.IV : Hubert
Waniszewski, Kacper Małek, Łukasz Herbut, Klaudia
Gałązka, Kinga Wojciechowska; kl.V : Michał Herbut,
Ala Grudzińska, Ula Droszczak (tylko trzech uczniów
startujących); kl.VI: Radek Fedyk, Arek Waniszewski,
Wiktoria Kidun, Szymon Marczuk, Kaja Chudzik. Po ogromnym wysiłku jaki towarzyszył zawodnikom
podczas biegu na I miejscu znalazła się klasa VI, II miejsce zajęła klasa IV i III miejsce przypadło klasie V.

9 października odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka.
Uczniowie naszej szkoły uroczystość tą mogli przeżywać wspólnie
z dziećmi ze szkoły w Wierzbicach. Mieli okazję bawić się wspólnie
przy muzyce, podczas zawodów sportowych, warsztatów
plastycznych oraz przy ognisku.
W organizację całego dnia włączyli się rodzice uczniów naszej
szkoły: Pani Janina Kaniowska, Pani Anna Ostafińska, Pani
Joanna Palewicz, Pani Arleta Romańska, Pani Ewa Baszak, Pani
Krystyna Grygiel, Pani Małgorzata Ostafińska i Pan Waldemar
Ostafińska, a także Pani Marzena Błaszczyk i Pan Bolesław Leja.

18 października, w ramach projektu "Razem w pełni sprawni" odbyły się warsztaty z surodpedagogiem,
panią Marzeną Winter. Dzieci starały się zrozumieć jak w trudnej sytuacji są osoby głuche. Miały również
okazję nauczyć się alfabetu palcowego. Zrozumiały, że można się porozumiewać nie tylko słowami, ale
również za pomocą gestów. Natomiast 24 października odbyły się warsztaty z panią Moniką Michalak specjalistą w zakresie chorób neurologicznych. Dzięki tym warsztatom dzieci, nauczyciele i rodzice
dowiedzieli się jakie są przyczyny padaczki, na czym polega ta choroba, ale przede wszystkich w jaki
sposób udzielić pomocy chorej osobie.
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęły się od posadzenia
pamiątkowego drzewka przez klasę I i Panią Krystynę Grygiel.
Następnie wszystkie klasy zebrały się na uroczystość w sali
gimnastycznej. Pierwszaki przygotowane przez Panią Katarzynę
Stachowską dały popis swoich umiejętności, dzięki czemu Pani
Dyrektor mogła ich pasować na uczniów Szkoły Podstawowej w
Świątnikach.
Życzenia dla nauczycieli swoimi występami złożyły dzieci z
przedszkola „Niedźwiadek” i szkolnej „zerówki”, a także Pan
Burmistrz Stanisław Dobrowolski oraz Pani Dyrektor Ewa Żurawik
wręczając dyplomy z podziękowaniami dla pracowników szkoły. Nie zabrakło także małego co nieco dla
uczniów klasy I.
Arkadiusz Waniszewski

Spotkanie z panem Władysławem Dzielnickim odbyło się w MOW w Sobótce. Na warsztatach uczennice
klasy VI malowały obrazy pt. „Barwy jesieni". Była to okazja do doskonalenia umiejętności malowania
farbami, spotkania z Mistrzem i zobaczenia jego obrazów.
Patrycja Filipiak
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W dniach 21-24 października w ramach Projektu Ekologicznego „Innowacyjny, interdyscyplinarny program
nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
metodą projektu edukacyjnego” odbył się wyjazd do
Szklarskiej Poręby.
W czasie czterodniowego obozu był czas na zwiedzanie
ciekawych miejsc, m.in. pomnika „Ducha Gór”, oraz na
naukę. Uczniowie dowiedzieli się o korzyściach
płynących z wiatru, wody, słońca, ale też jakie
niebezpieczeństwa niosą ze sobą te żywioły. W ramach
integracji zorganizowane zostało ognisko oraz różnego
rodzaju zabawy. Cały wyjazd bardzo podobał się
uczestnikom – był to dobrze i miło spędzony czas.
Arkadiusz Waniszewski

Dnia 28 października do naszej gminy przyjechała Pani Anna
Komorowska. Spotkanie odbyło się w pensjonacie „Ślęża”. Dzieci
z klas 1-3 przygotowane przez Panią Lidię Sączawa i Panią
Agnieszkę Pieluszyńską zaprezentowały poruszające przedstawienie
na temat góry Ślęży
pod. Inni
przedstawiciele
różnych firm,
urzędów, grup sportowy i prywatni goście przedstawili
swoje prezentacje i ukazali nasz rejon. Pani Komorowska
podsumowała, iż obywatele Sobótki i jej okolic są zgrani,
zaradni i potrafią radzić sobie z wieloma sprawami, mają
wiele pomysłów na przyszłość. Spotkanie było w miłym
nastroju Pani Anna Komorowska jest miłą, sympatyczną
osobą!
Alicja Sączawa

Święto Dyni zostało zorganizowane przez Panią Monikę
Grzeszczyńską 30.10.2013r. Udział w nim wzięli uczniowie
wszystkich. Na początku imprezy dzieci zatańczyły tańce,
których uczyły się z Panią Joanną Szukałą. Następnie podczas
zabawy zostały rozstrzygnięte konkursy na: najlepsze stroje,
najszybsze uporządkowanie obrazków do napisów (po
angielsku), najlepszy taniec z balonem.
Julita Herbut
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Wyniki konkursów
Konkurs recytatorski dla klas I-III pod hasłem "Jesień w poezji".
Organizator: Pani Elżbieta Tkacz.
Jury: Pani Joanna Szukała i Pani Ewa Szymajda
I miejsce – Bernard Berger z klasy II
II miejsce – Marcin Palewicz z klasy II
III miejsce – Milena Grudzińska i Oskar Ordecha z klasy II
Wyróżnienie – Wiktoria Grygiel z klasy I.
Gratulujemy zwycięzcom!
Szkolny konkurs plastyczny „Razem w pełni sprawni – nasza szkoła szkołą dla wszystkich”
I miejsce – Kinga Stebnicka, Sylwia Muszyńska
II miejsce – Klaudia Droszczak, Katarzyna Ostafińska
III miejsce – Emilka Myślecka
Wyróżnienie – Oskar Ordecha
Konkurs plastyczny dla klas 0-III – ilustracje do baśni Andersena
Jury: Pani Elżbieta Tkacz i Pani Ewa Szymajda
I miejsce – Oskar Ordecha z klasy II
II miejsce – Emilia Ostafińska z klasy 0
II miejsce – Milena Grudzińska z klasy II
Wyróżnienia – Jagoda Ordecha z klasy 0, Klaudia Droszczak z klasy III, Kinga Stebnicka z klasy II.

Zwycięzcom i uczestnikom wszystkich konkursów gratulujemy!!!

Astronomiczny HUMOR

Łamigłówki z orbity

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny.
Jasiu biegnie do mamy i mówi:
- Mamo babcia mnie straszy.
Jasiu przychodzi ze szkoły i krzyczy:
- Mamo, mamo dostałem szóstkę!
- Z czego mój drogi? - zapytała mama
- 1 z polskiego, 2 z muzyki, 1 z plastyki i 2 z historii.

http://zadane.pl/zadanie/2347793

http://onlinesudoku.pl/

Szkoła Podstawowa w Świątnikach
ul. Parkowa 6
55-050 Sobótka
tel. (71) 316 22 61
sp.swiatniki@wp.pl
www.spswiatniki.sobotka.pl
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