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1 września 2016r. o godz. 8.30 zebraliśmy się przed szkołą i czekaliśmy na pierwszy
dzwonek, aby rozpocząć nowy rok szkolny 2016/2017. Pani Dyrektor przywitała wszystkich uczniów,
nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców i życzyła nam dobrego roku szkolnego oraz wielu
sukcesów. Od tego roku szkolnego mamy trzech
nowych
nauczycieli
–
pana
Wojciecha
Magnuckiego, który uczy muzyki, panią Annę
Kamińską
–
Orzeszek
nauczyciela
wspomagającego oraz pana Jarosława Demskiego
– nauczyciela wychowania fizycznego. Po krótkim
przemówieniu pani Dyrektor, uczniowie wraz
z wychowawcami przeszli do swoich klas. W
klasie dostaliśmy od wychowawczyni plan lekcji,
ale przede wszystkim mogliśmy powspominać
wakacje i zapoznać się z nowym kolegą, który
rozpoczął naukę w IV klasie.

Ada Radzikowska, Wiktoria Pawlik
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Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się do akcji Narodowe czytanie. 3 września wszyscy
uczniowie i nauczyciele spotkali się na wspólnym
czytaniu w hollu szkoły gdzie czytaliśmy utwory Henryka
Sienkiewicza. Nauczyciele czytali nam fragmenty
powieści „Quo vadis”, „Bajkę” oraz fragment
„Latarnika”. Uczniowie z kl. IV-VI czytali fragmenty
„W pustyni i w puszczy”. Później razem zaśpiewaliśmy
piosenkę pt. „Rzeka marzeń”. Uroczystość zorganizowała
pani Elżbieta Tkacz i pani Małgorzata Wodnicka. Bardzo
podobało mi się to wspólne czytanie.

Antoni Pietrasik

W dniach 10-11 na teranie naszej szkoły odbyło się VI Międzynarodowe Spotkanie
Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich.
Ważnym wydarzeniem była niedzielna Msza Św. pod
przewodnictwem abp
Józefa
Kupnego,
w której uczestniczyły
poczty sztandarowe,
w tym poczet naszej
szkoły. Na cmentarzu
przy kościele Matki
Boskiej
Bolesnej,
żołnierzekombatanci z 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty
Armii
Krajowej
odsłonili
tablicę
upamiętniającą żołnierzy "Cichociemnych".
Bardzo podniosłym i wzruszającym momentem
był "Apel Poległych". Zebrani goście mogli
po oficjalnych uroczystościach udać się na
boisko szkolne, gdzie miał miejsce festyn.
Pani Agnieszka Pieluszyńska
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13 września uczniowie z kl. 0-III obchodzili
Dzień ziemniaka i z tej okazji poszli na pole do Pana
Mierzwiaka aby zobaczyć jak rosną ziemniaki, jak się
je kopie i zbiera. Na polu uczniowie mogli też sobie
nazbierać ziemniaków aby później upiec je w ognisku.
Oprócz tego na boisku przy szkole były zawody
z ziemniakami w roli głównej, które poprowadziła pani
Kasia Stachowska.

Adrian Polasiak

W tym roku szkolnym uczniowie ze świetlicy biorą udział w ogólnopolskim
programie edukacyjnym Mega Misji. Jest to projekt Fundacji Orange do którego nasza szkoła
zakwalifikowała się wysyłając filmik promujący działania świetlicy. Dzieci, które uczestniczą
w Mega Misji uczą się jak bezpiecznie korzystać z Internetu
i multimediów, a w razie niebezpieczeństwa kogo należy
powiadomić. Dowiadują się gdzie szukać wiarygodnych
informacji i jak przestrzegać praw autorskich. Za wykonane
zadania Fundacja Orange przekazuje dzieciom nagrody np.
materiały plastyczne, książki, gry planszowe oraz tablet.
Dzieci bardzo angażują się na zajęciach Mega Misji i cieszą
się ze zdobytych do tej pory nagród. Zajęcia prowadzą pani
Elżbieta Tkacz oraz pani Agnieszka Pieluszyńska.

Pani Elżbieta Tkacz
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30 września 2016 r. obchodziliśmy
w szkole Dzień Głośnego Czytania. Rano
na wspólnym czytaniu spotkali się
uczniowie kl. IV-VI. Po południu zaś w kl.
0-III dzieciom czytali rodzice i dziadkowie,
którzy w tym dniu mieli czas i mogli
przyjść do szkoły. Bardzo dziękujemy za
zaangażowanie i wspaniałe interpretacje
tekstów.

W dniu 13 października cała szkoła zebrała się w sali gimnastycznej gdzie odbyło się
uroczyste pasowanie na ucznia. Dzieci z kl. I wraz z wychowawczynią panią Katarzyną
Stachowską
przygotowały
program
artystyczny,
recytowały
wierszyki, śpiewały
piosenki, także po
niemiecku i po
angielsku.
Uczniowie z kl. III
przygotowali
pierwszakom
niespodziankę
i przedstawienie.
Po wszystkich występach dzieci z kl. I zostały
pasowane przez Panią Dyrektor Ewę Żurawik na
uczniów SP w Świątnikach. Pierwszaki były zachwycone tym dniem, ślubowaniem oraz
prezentami, które dostali od rodziców. W tym dniu nie zabrakło też życzeń i kwiatów dla
nauczycieli z okazji ich święta, które wręczali uczniowie z kl. IV-VI.
Amelia Kelly, Wiktoria Grygiel
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Uczniowie z kl. IV uczestniczą w projekcie „Ekolodzy to też My”. 8 października
byliśmy w Rękowie na spotkaniu
z panem z koła łowieckiego, który
opowiadał nam o życiu i zwyczajach
zwierząt. Później piekliśmy kiełbaski
na ognisku i mogliśmy porozmawiać
z
kolegami z innych szkół. 20
października
do
naszej
szkoły
przyjechały
panie
Elżbieta
Mogilnicka- Szulc i pani Agnieszka
Szulc, która jest lekarzem weterynarii
i opowiadały nam o zasadach
pielęgnacji i żywienia zwierząt
domowych. W tym dniu Agnieszka Mierzwiak przyniosła na lekcję królika, a pani weterynarz
przyjechała do szkoły ze swoimi dwoma psami. Na zakończenie braliśmy udział w konkursie
„Koło Fortuny” i panie sprawdziły, co zapamiętaliśmy z lekcji, a że wiedzieliśmy dużo to
wszyscy dostali dyplomy.
Jakub Baszak, Wojciech Ostafiński

Przez cały październik realizowaliśmy różne
zadania w ramach projektu ,,Drzewa”. Finał ,,Dnia
Drzewa” odbył się 08.11. 2016 r. Na szkolnym holu
rozwieszone zostały zagadki związane z drzewami.
Uczniowie je rozwiązywali. Panie ustaliły, że ten, kto
rozwiąże najwięcej zagadek, ten wygra. Nauczyciele
czytali historyjki związane z drzewami. Pani od
przyrody puściła nam filmik o drzewach pt.
,,Zrozumieć ciszę”. Wtedy zrozumieliśmy, że drzewa
są ważne dla nas i dla wszystkich zwierząt żyjących na
całej kuli ziemskiej. Na koniec nauczyciele ogłaszali
wyniki różnych konkursów. Bardzo podobał nam się
ten ,,Dzień Drzewa”, ponieważ dużo nauczyliśmy się o
nich.
Kinga Stebnicka, Emilia Myślecka

Szkoła Podstawowa w Świątnikach

5

Narodowe Święto Niepodległości w naszej
szkole odbyło się 9 listopada 2016 roku. Mieliśmy
przyjemność obejrzeć inscenizację o generale
Kwiatkowskim przygotowaną przez panią Małgorzatę
Wodnicką i uczniów z klas IV- VI. Przedstawienie miało
na celu uświadomienie nam, że wojna jest czymś złym, a
pokój
i miłość są najważniejsze. Spektakl
wytłumaczył nam wartość pokoju
w sposób
humorystyczny
. W tym dniu
uczniowie
również
zaprezentowali wiersze o naszej ojczyźnie własnego
autorstwa, a zwycięzcy konkursu recytatorskiego
zaprezentowali recytację wierszy. Uczniowie pod
opieką pani Lidii Sączawy zaśpiewali pieśni
o tematyce patriotycznej. O sprawy techniczne
zadbał pan Tomasz Wypler. Nie zabrakło pięknych
dekoracji przygotowanych przez panią Ewę
Szymajdę. Dzień przebiegł bardzo miło.
Katarzyna Ostafińska

10
listopada
w
oddziale
przedszkolnym świętowaliśmy Dzień
Postaci z Bajek. Przenieśliśmy się
wspólnie z naszymi przedszkolakami
w magiczny świat bajek i baśni. Dzieci
chętnie przyłączyły się do świętowania
i tego dnia przebrane za swoje ulubione
bajkowe
postacie,
uczestniczyły
w niezwykłej zabawie. Podziwialiśmy
nazwajem swoje piękne stroje, czytaliśmy
bajki, rozwiązywaliśmy bajkowe zagadki,
układaliśmy bajkowe puzzle. Były również
wspólne zabawy z muzyką, pełne śmiechu
figli.
Pani Iza Hałuszko
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24 listopada w oddziale przedszkolnym obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia.
Wszystkie dzieci w tym dniu
zaprosiły swoje misie do szkoły. Z
wielkim
zainteresowaniem
wysłuchaliśmy listu od misia. Każdy
zaprezentował swoją przytulankę
podczas parady misiów. Wspólnie
z
misiami
bawiliśmy
się,
tańczyliśmy,
czytaliśmy
bajki,
oglądaliśmy bajkę o Misiu Uszatku,
kolorowaliśmy obrazki z misiami. Na
koniec każdy właściciel pluszaka
otrzymał
dyplom
przyjaciela
pluszowego misia. Wcześniej święto
pluszaków obchodziły dzieci z klasy
II przy omawianiu lektury pt. "Kubuś
Puchatek".
Pani Iza Hałuszko, Pani Agnieszka Pieluszyńska

24 listopada uczniowie z klas
4-6 wzięli udział w zabawie Jesienno-Andrzejkowej.
W szkolnym korytarzu grała skoczna muzyka, natomiast w klasie 6 zorganizowano
nieodłączne andrzejkowe atrakcje: wróżenie
z kubeczków, projektowanie przyszłego
wybranka lub wybranki w ciemno, oraz
poznawanie imienia przyszłego męża lub żony
z serduszek ze szpilką. Chętni uczniowie wzięli
udział w wyścigu butów do progu – okazało
się, że najwcześniej ślubną suknię ubierze
Wiktoria Szulżuk z klasy 5! Nie zabrakło także
konkursów z nagrodami – na najlepsze
przebranie i najsmaczniejszą potrawę z dynią.
Pani Katarzyna Rogalska
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28 listopada dzieci z klas 0-III
poznały tradycję wróżb andrzejkowych.
Ola, Ala, Julia, Franek, Mateusz,Kuba,
Jagoda
i
Filip
byli
wróżbitami
i przepowiadali nam co się wydarzy
w przyszłości, m.in. kim będziemy, jak
będzie miał na imię przyszły mąż lub
przyszła żona. Był też czas na sportowe
emocje podczas konkurencji z dyniami,
które przygotowała pani Kasia Rogalska.
Nie zabrakło zabawy przy muzyce oraz
słodkiego poczęstunku.

Pani Katarzyna Rogalska
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Klaudia Droszczak
Jestem szalona w domu, a uspokojona w szkole. Chociaż bywam leniwa, jednak
staram się pomagać rodzinie w obowiązkach. Nie mam zbyt dużo zainteresowań, ale czas
wolny poświęcam ćwicząc kuglarstwo. Zbieram pluszaki (mam ich chyba ze dwadzieścia).
Mój najukochańszego na świecie pies wabi się Max. Jest on moim oczkiem w głowie. Mam
także kotkę Tinę. Znalazłam ją z tatą na polu zeszłego roku w zimie. Przygarnęliśmy Tinę i
od tej pory jest z nami. Podsumowując wypowiedź, jestem szaloną miłośniczką zwierząt, ale
przede wszystkim jestem po prostu sobą.

Rayoon Chung
Jestem nastoletnią dziewczyną. Kocham konie, toteż lubię jeździć konno i pracować
przy koniach. Opiekuję się też młodszym rodzeństwem i pomagam innym. Lubię chodzić do
szkoły, bo w niej spotykam się z przyjaciółmi. Mogę się porównać z alpinistą, który powoli,
ale zawsze i pewnie dąży do sukcesu. Staram się nie poddawać i walczyć o cele do końca.
Gdy coś mi sie nie udaje, nie zniechęcam się, tylko próbuję to naprawić, gdyż mam
świadomość, że do sukcesów można dojść jedynie ciężką pracą. Mam swoje wady i zalety,
ale akceptuję siebie taką, jaką jestem.
Karolina Węgrowska
Jestem osobą, która posiada dużo miłości, szczerości i współczucia, niestety nie
dotycz to tych, którzy próbują zatrzymać mnie w drodze do szczęścia. Bezpiecznie kroczę po
krętych ścieżkach życia. Ostrożnie, ale konsekwentnie docieram do wyznaczonego sobie celu.
Z ciekawością odkrywam tajemnice życia. Nigdy nie tracę wiary w to, co robię, a robię to co
chcę, ponieważ jestem sobą.
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Szkolny Konkursy Plastyczny pt. „Oblicza / Symbole wolności” dla klas IV, V i VI
W dniu 4 listopada 2016 roku rozstrzygnięty został Konkurs Plastyczny ph. „Oblicze /
Symbole Wolności” zorganizowany w związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem
Niepodległości. Organizatorem Konkursu była pani Małgorzata Wodnicka. Uczniowie mieli
za zadanie wykonać pracę plastyczną w dowolnej technice. Jury w składzie: pani dyrektor
Ewa Żurawik, pani Małgorzata Wodnicka oraz pani Katarzyna Baraniewicz - wybrały trzy
najciekawsze prace, które spełniały kryteria: związek z tematem, oryginalny pomysł, estetyka.
Nagrodzone prace:
Franciszek Pietrasik, kl. IV
Olimpia Olankiewicz, kl. VI
Oliwia Baszak, kl. VI
Wyróżnienie: Leon Neubert, kl. V
Wszystkie prace, które wzięły udział w Konkursie, zostały opublikowane w prezentacji
multimedialnej w czasie uroczystości szkolnej i środowiskowej z okazji Dnia Niepodległości.
Szkolny Konkurs Recytatorski Utworów o Treściach Patriotycznych i Religijnych
dla klas IV, V i VI
W dniu 8 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się Konkurs Recytatorski
utworów o treściach patriotycznych i religijnych. Do udziału zgłosiło się 16 uczestników,
jednak dwoje uczniów nie wypełniło zobowiązania. Wśród tekstów prezentowanych przez
uczniów znalazły się wiersze i utwory muzyczne.
Lista uczestników Konkursu Recytatorskiego przedstawia się następująco:
Klasę IV reprezentowały uczennice: Wiktoria Grygiel, Amelia Kelly, Agnieszka Mierzwiak
i Adrianna Radzikowska; z klasy V udział wzięli:
Magdalena Mierzwiak, Katarzyna Ostafińska, Wiktoria Szulżuk, Judyta Żygadło.
Klasę VI reprezentowali uczniowie:
Klaudia Droszczak, Julia Hrycak, Olimpia Olankiewicz, Sylwia Muszyńska, Krzysztof
Smoliński i Karolina Węgrowska.
Uczestników oceniała komisja w składzie:
Małgorzata Wodnicka , Elżbieta Tkacz, Katarzyna Baraniewicz i Magdalena Pachar.
Jury najwyżej oceniło recytacje: Sylwii Muszyńskiej i Karoliny Węgrowskiej z kl. VI
(poetycki dialog pt. „Do Ani”), Klaudii Droszczak z kl. VI, Amelii Kelly z kl. IV oraz śpiew
Wiktorii Szulżuk z klasy V – utwór pt. „Ojczyzna ma”. W plebiscycie publiczności
zwyciężyła Sylwia Muszyńska, która wystąpiła z utworem śpiewanym.
Wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych recytacji i śpiewu nastąpi na
uroczystym apelu zorganizowanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości 9 listopada
2016 roku. Nagrody ufundowała Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Świątnikach.
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Organizatorka Konkursu, pani Małgorzata Wodnicka, zwróciła uwagę na piękno słowa
poetyckiego w prezentowanych tekstach, które rozsławia uroki ojczystego krajobrazu,
wskazuje uniwersalne wartości i mówi o współczesnym patriotyzmie.
Wszyscy uczestnicy Konkursu zostali nagrodzeni wysokimi ocenami z języka
polskiego, a na uwagę zasługuje wzorowa postawa tych uczniów, którzy podjęli wyzwanie
i przygotowali recytacje.
Szkolny Konkurs Literacki pt. „Moja Ojczyzna”
W dniu 4 listopada 2016 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla uczniów
klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej w Świątnikach organizowanego przez nauczyciela
języka polskiego, panią Małgorzatę Wodnicką. Oferta nie spotkała się z wielkim
zainteresowaniem, może dlatego, że niektórzy myślą: nie każdy może być poetą. Jednak
warto posłuchać, co mówi Tadeusz Różewicz – współczesny polski poeta, który twierdzi w
swoim utworze pt. Kto jest poetą”, że „poetą jest ten który pisze wiersze / i ten który wierszy
nie pisze”.
Znalazły się osoby, które przyjęły wyzwanie i spróbowały swych sił w próbkach poetyckich.
Były to: Wiktorii Szulżuk i Judyta Żygadło z klasy V oraz Olimpia Olankiewicz
i Sylwia Muszyńska z klasy VI.
Powstały wiersze, z których dwa zasługują na wyróżnienie. Są to prace uczennic: Wiktorii
Szulżuk z klasy V oraz Olimpii Olankiewicz z klasy VI.
Autorki odczytały swoje utwory w czasie uroczystości środowiskowej z okazji
Narodowego Święta Niepodległości 9 listopada b.r. w Szkole Podstawowej w Świątnikach.

Wyróżnione wiersze:
Olimpia Olankiewicz, kl. VI
Ojczyzna
Jest takie miejsce,
zawsze wracasz tam, gdy chcesz.
Jeśli jesteś daleko,
tęsknisz, czujesz z nim więź.
Bez niej pustka, smutek w sercu...
- Nawet ciężko myśleć o tym.Co mogło stać się kiedyś
z naszym krajem złotym.
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Wiktoria Szulżuk, kl. 5
Ojczyzna wspaniała
Słowo „Polska” trzeba doskonale znać,
o ortografię zawsze dbać.
Kochany przez wszystkich patriotów
kraj,
to nasz raj.
Tutaj są dzielni żołnierze,
należy o tym wiedzieć.
Nasza Ojczyzna to piękne miejsce,
w każdym Polaku bije dla Niej serce.
Ojczystym dwu kolorom cześć oddajemy:
nasze polskie symbole szanujemy.
Ojczyzna to piękne słowo,
które trzeba wymawiać honorowo!
Finał „Dnia Drzewa”
W konkursie na rozpoznawanie drzew w kategorii klas III-IV
I miejsce zajęła Julia Piechura,
II miejsce Antoni Krupa oraz Igor Baszak,
III miejsce Mateusz Gala i Maciej Chrzan.
W kategorii klas V-VI
I miejsce zdobył Krzysztof Smoliński,
II miejsce Karolina Węgrowska.
III miejsce Klaudia Droszczak.
W konkursie plastycznym:
I miejsce zajęła Katarzyna Ostafińska,
II miejsce Agnieszka Mierzwiak,
III miejsce Antoni Pietrasik.
Pani Katarzyna Rogalska organizowała konkurs dotyczący rozpoznawania drzew, podczas
którego dzieci odszukiwały pytania na korytarzach szkolnych i na nie odpowiadały. W tym
konkursie I miejsce zajęli Krzysztof Smoliński i Michał Borowski.
Zwycięzcom i uczestnikom wszystkich konkursów gratulujemy!!!
Szkoła Podstawowa w Świątnikach
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Trochę śmiechu 
Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!
Połam język!
Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie?
Zagadki 
Przesuń 0 zapałek, żeby zachodziła równość

Tą zagadkę możesz zrobić z kolegą lub koleżanką 
Wybierz w myśli jakąś dowolną liczbę. Odejmij od niej 1, otrzymaną resztę pomnóż przez 2
i do wyniku dodaj tę wybraną liczbę. Podaj wynik końcowy, a ja odgadnę, jaką liczbę
wybrałeś.

Pięciu znajomych chce się nawzajem obdarować prezentami na gwiazdkę w taki sposób, żeby
każdy dostał dokładnie jeden podarunek i nikt nie wręczał go sam sobie. Na ile sposobów
mogą się obdarować?
Milena Grudzińska, Magdalena Mierzwiak,
Wiktoria Szulżuk, Oskar Ordecha
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