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Dzień Niepodległości zaczął się uroczystym apelem. Na akademię zebrały się klasy 0-6 pod 
przewodnictwem wychowawców. Klasa IV przygotowała krótką lekcję historii, a klasa III oprawę muzyczną. 
Całość przygotowali nauczyciele: pan Tomasz Wypler, pani Lidia Sączawa, pani Elżbieta Tkacz, pani 

Paulina Pycka.  
 
Na uroczystości wręczone zostały wręczone Ordery 
„27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej”. Nagrody 
otrzymali : pani Lidia Sączawa oraz pan Ryszard 
Godek.  
Na zakończenie wszyscy uczniowie wraz 
z opiekunami i zaproszonymi gośćmi udali się 
na tradycyjny już pochód po Świątnikach. 

 
 
 
 
 

Arkadiusz Waniszewski 
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Dnia 13.11.2013r. do naszej szkoły przyjechali członkowie KKN, czyli Klubu Kibiców Niepełnosprawnych. 
Panowie Paweł Parus i Michał Fitas opowiadali o swoim życiu, pasjach, zajęciach codziennych oraz 
wyjazdach z klubem na mecze w różnych krajach. Przygotowali dla nas prezentacje i krótkie filmiki, które 
ukazywały ludzi z niepełnosprawnością wrodzoną oraz niepełnosprawnością w wyniku np. wypadku. Pan 
Michał choruje na porażenie mózgowe, które pogorszyło mu się po pewnej operacji. Natomiast Pan Paweł 

stracił władze w dłoniach i rękach po wypadku samochodowym. Obaj panowie poruszają się na wózkach 
inwalidzkich. Pod koniec spotkania grupy taneczne z naszej szkoły zatańczyły układy przygotowane wraz z 
panią Joanną Szukała - „Groszki” do piosenki „West Virginia”, a grupa „Creazy Kids” do utworu Maroon 5 
„Moves Like Jagger”.  
 

 
18 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Cyberprzemoc”. Aktorzy teatrzyku 
profilaktycznego pokazali jak 
poważnym problemem jest 
udostępnianie danych w Internecie. 
Poprzez uczestnictwo 
w przedstawieniu można było 
poznać lub przypomnieć sobie 
zasady bezpiecznego korzystania 
z komputera. Dla osób, których 
interesuje to zagadnienie lub 
spotkają ich jakieś kłopoty w  
 podczas korzystania z Internetu 
polecona została strona sieciaki.pl.  
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21 listopada 2013 r. odbyło się spotkanie z diabetologiem panią Iwoną 
Pilarczyk. Dzieci, nauczyciele i rodzice mieli okazję zapoznać się z 
tematyką związaną z cukrzycą oraz ze sposobami udzielania pierwszej 
pomocy osobom chorym na tę chorobę. Można było dowiedzieć się 
także jakie należy wprowadzić zasady do swojego życia, aby tej 
choroby uniknąć.  

 

 
 
29 listopada uczniowie klas 0-III mieli okazję poznać tradycje związane z Andrzejkami. 

 
Uczniowie klasy II wraz ze swoją 
wychowawczynią panią Agnieszką 
Pieluszyńską urządzili komnatę wróżb 
w swojej sali. Wiele z przepowiedni było 
stworzonych przez samych uczniów. 
Dzieci z oddziału przedszkolnego, 
z klasy I, II i III oraz panie nauczycielki 
mogły dowiedzieć się co czeka ich 
w przyszłości. 
Większość z tych wróżb była 
zaskakująca, czas pokaże, które się 
spełnią.  
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3 grudnia uczniowie klas I-III w prezencie Mikołajkowym dostali wycieczkę do parku rozrywki Bobolandia. 
Trzy godziny zabawy to okazja do szaleństw na wulkanie, dmuchanych zamkach, trampolinach, 
zjeżdżalniach i wielu innych atrakcjach. Wulkan był prawdziwym wyzwaniem, ale ileż potem satysfakcji 
z pokonywania strachu! 
Można tylko powiedzieć: Dziękujemy Święty Mikołaju! 
 

 
 

 

4 grudnia uczniowie kl. IV – VI wraz z wychowawcami wybrali się do Wrocławia, aby obejrzeć spektakl 
teatralny pt. „Bajki Robotów”. Spektakl wystawiany był przez wrocławski teatr OCH-ART w Sali Radio 
Wrocław. Po przyjeździe do Wrocławia, w wolnym czasie, przed rozpoczęciem przedstawienia, wyruszyli 
na wrocławski rynek 
na Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
Spacerując po rynku, 
wśród pachnących 
lasem choinek, w 
bajkowej scenerii, 
dzieci miały możliwość 
poczuć magię 
zbliżających się świąt. 
Na zakończenie 
wycieczki nie mogło 
zabraknąć wizyty 
w McDonald’sie. Pełni 
wrażeń, najedzeni, 
w radosnych 
nastrojach uczestnicy 
wycieczki wrócili do 
szkoły. 
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DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA - warsztaty 
edukacyjne w szkolnym Dniu Życzliwości 
zorganizowane zostały 5 grudnia 2013r. przez 
nauczycielki klas IV-VI, Panie: Małgorzatę 
Wodnicką, Elżbietę Tkacz, Joannę Szukała 
i Martę Pacholec-Grzyb. Warsztaty miały na 
celu przypomnienie najważniejszych praw 
dziecka. Poprzez zabawę, gry edukacyjne, 
filmy oraz prezentacje uczniowie rozwinęli 
oraz utrwalili swoją wiedzę na temat praw, ale 
i obowiązków ucznia. Warsztaty zakończyły 
się tworzeniem przez uczniów plakatów 
podsumowujących dzień wspólnej pracy.  
 

 
 

Na początku zawodów nauczycielka wychowania fizycznego 
Pani Joanna Szukała powitała wszystkich gości oraz 
zawodników. Zawody odbywały się na sali gimnastycznej 
szkoły. W zawodach udział brały NSP w Rękowie, SP w 
Rogowie Sobóckim oraz uczniowie z naszej szkoły: 
dziewczęta – Alicja Sączawa i Julita Herbut i chłopcy – 
Arkadiusz Waniszewski oraz Piotr Skolimowski. 
I miejsce zajęła Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rękowie  
II miejsce Szkoła Podstawowa w Świątnikach  
III miejsce Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim. 
 
 
 

Julita Herbut 
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6 grudnia zakończyła się w naszej szkole akcja "Góra Grosza" organizowana 
przez Towarzystwo "Nasz Dom" pod patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej. Uczniowie naszej szkoły zbierali przez 2 tygodnie monety 
o nominałach 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł oraz 5 zł. Najwięcej 
pieniążków zawdzięczamy II klasie: 124,69 zł, III klasie: 55,02 zł, I klasie: 
44,89 zł, kl. IV-VI: 43,01zł oraz 5 i 6-latkom z oddziału przedszkolnego: 
19,20zł. W sumie udało nam się zebrać 286,81 zł. Wszystkie grosiki policzyli 
uczniowie klasy III i IV pod czujnym okiem Pań Marty Pacholec-Grzyb 
i Joanny Szukały.  
Pieniądze zostaną przekazane na rzecz domów dziecka. 

 

 
 

Jasełka zostały zorganizowane przez uczniów 
z młodszych klas oraz ich wychowawców, Panią 
Lidię Sączawa oraz Panią Agnieszkę 
Pieluszyńską. Na jasełkach została 
przedstawiona historia naszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Było bardzo ciekawie. To 
przedstawienie dało nam dużo do myślenia. 
Oglądając i wpatrując się w aniołki, Maryję, 
Józefa i inne postacie kręciła się łza w oku, gdyż 
wszystkie dzieci grające postacie angażowały się 
w role. 
 
Przedstawienia można było zobaczyć 19 i 20 
grudnia 2013r. w szkole oraz 12 stycznia 2014r. 
podczas Mszy św. w kościele w Nasławicach. 

 
Julita Herbut 
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Uczniowie klas starszych przygotowali wraz z wychowawcami spotkanie wigilijne, na które zaprosili Panią 
Dyrektor i nauczycieli. Odświętny stół bogato zastawiony potrawami wigilijnymi przygotowanymi przez 

samych uczniów, rodziców oraz nauczycieli, lśniąca w blasku lampek choinka, opłatek, sianko pod białym 
obrusem, zapalone świece i obecność „Biblii” nawiązywały do polskich i chrześcijańskich tradycji 

bożonarodzeniowych. 

 
 

 

Dnia 20.01.2014 po pięciu lekcjach 
wyjechaliśmy na lodowisko do Świdnicy 
z klasami 4-5 pod opieką pań Joanny 
Szukała, Ewy Szymajdy i pani Dyrektor Ewy 
Żurawik. Wyjazd bardzo nam się podobał 
i przy najbliższej okazji pojechalibyśmy 
jeszcze raz. Niestety mimo zachowanych 
środków ostrożności (dobra opieka, kaski) 
pani Dyrektor upadła na rękę i ją złamała. 
Życzymy Pani Dyrektor szybkiego powrotu 
do zdrowia!!!  

Arkadiusz Waniszewski 
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Dnia 4 lutego roku klasy IV-VI udały się do Teatru wrocławskiego „Och, Art.” przedstawienie pod tytułem 
„Ania z Zielonego Wzgórza”. Spektakl był ciekawy, aktorzy doskonale wcielili się w role bohaterów. Muzyka 
i zmiana scen nadawała uroku. Uważamy, że warto było jechać na to przedstawienie mimo wielu wahań 
spowodowanych mało udanym poprzednim wyjazdem. 
 
 

 
13 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Wzięli w niej udział uczniowie z klas 0-VI. 
Dzięki uprzejmości Gimnazjum Gminnego mogliśmy się bawić jak na najlepszej dyskotece. Panie Kasia 
Stachowska i Agnieszka Pieluszyńska przygotowały wiele tradycyjnych karnawałowych konkursów, np.: 
taniec na gazecie, taniec z balonem, konkurs na najśmieszniejszy taniec. Bawiliśmy się znakomicie. Dużą 
atrakcją był pyszny poczęstunek, w przygotowanie którego włączyli się nasi niezastąpieni rodzice: pani 
Adriana Ordecha, pani Julia Longier, pani Anna Ostafińska, pani Małgorzata Ostafińska, pani Magdalena 
Semrau, pani Joanna Palewicz, oraz pan Przemysław Grygiel. 
 

 
 

Wyniki konkursów 
Powiatowy konkurs Ilustracja do bajki Andersena  
III miejsce Igor Baszak z oddziału przedszkolnego 
 
Konkurs zbiórki zu żytych baterii  
I miejsce – Szymon Marczuk z klasy VI 
II miejsce – Marcin Palewicz z klasy II 
III miejsce – Krzysztof Myślecki z klasy III 
IV miejsce – Filip Kotwica z klasy 0 
V miejsce – Agnieszka Mierzwiak z klasy I 
VI miejsce – Wiktoria Pawlik z klasy I 
VII miejsce – Adriana Radzikowska z klasy I. 
Najwięcej baterii zebrała klasa II, następnie klasa I i VI. 
 
Konkurs na rozpoznawanie drzew  
Organizator: Pani Iwona Stankiewicz. 
I miejsce - Klaudia Gałązka 
II miejsce - Alicja Sączawa 
III miejsce  - Patrycja Filipiak 
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Konkurs plastyczny "Razem w pełni sprawni"  
Wyróżnienie w konkursie plastycznym zorganizowanym przez fundację Promyk Słońca we Wrocławiu 
w ramach projektu "Razem w pełni sprawni" dla Katarzyny Ostafińskiej i Klaudii Droszczak. 
 
Konkurs "Zbieramy zu żyte baterie 2013" 
Nasza szkoła zdobyła 12 miejsce na 342 placówki w konkursie zbiórki zużytych baterii organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski. 
 
Konkurs na najpi ękniejszy stroik  
Organizator: Pani Agnieszka Pieluszyńska i Pani Lidia Sączawa. 
Jury: wszyscy uczniowie. 
I kategoria klasy 0 – III 

1. Oliwia Baszak 
2. Bernard i Benedykt Berger 
3. Olimpia Olankiewicz 

II kategoria klasy IV – VI 
1. Urszula Droszczak 
2. Alicja Grudzińska 
3. Kacper Małek 

Wyróżnienia 
1. Marcin Palewicz 
2. Jakub Baszak 
3. Konrad Palewicz 
4. Karolina Węgrowska 
5. Maria Grzelka 
6. Marcin Herbut 

 
Konkurs na najpi ękniejsz ą choink ę 
Organizator: Szkolna Kasa Oszczędności  
Jury: Pani Ewa Szymajda, Pani Marta Pacholec-Grzyb 
Nagrody główne otrzymały: Martyna Zając z klasy V i Patrycja Filipiak z klasy VI. 
 
Konkurs biblioteczny "Przysłowia i powiedzenia"  
Organizator: Pani Elżbieta Tkacz 
Jury: Pani Małgorzata Wodnicka, Pani Joanna Szukała, Pani Marta Pacholec-Grzyb 
I miejsce – kl. V: Urszula Droszczak, Emilia Lach, Oliwier Kwaśniak 
II miejsce – kl. VI: Natalia Ostafińska, Szymon Marczuk, Arkadiusz Waniszewski 
III miejsce – kl. IV: Klaidia Gałązka, Agnieszka Maniowska, Julia Rogowska 
 
Zwycięzcom i uczestnikom wszystkich konkursów gratulujemy!!! 
 

Rebusy z orbity 

                       
http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-kosmidry/rebusy 
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