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"Dla Ziemi, dla siebie zostañ przyjacielem
Ziemi"
Dzieñ Ziemi (22 kwietnia) obchodzony w tym roku pod has³em "Dekada
edukacji na rzecz zrównowa¿onego rozwoju" up³yn¹³ w Szkole Podstawowej w
Œwi¹tnikach poza szkoln¹ sal¹, a mianowicie na polach uprawnych w Ksiêginicach Ma³ych i Nas³awicach. Po pierwszej
godzinie lekcyjnej uczniowie klas III - VI
pod okiem wychowawczyñ i Pañ - Iwony
Stankiewicz, Ma³gorzaty Ligarskiej - tyralier¹ ruszyli ku kamieniom wyleg³ym
spod gleby na area³ach Dobroczyñcy
P. Stanis³awa Dobrowolskiego.
Chêci do pracy (kamieni te¿!) nie
brakowa³o, sprzyja³a aura i nikt nie marudzi³.
Pani Dyrektor - Ewa ¯urawik z³o¿y³a nam
wizytê na polu i wspomaga³a nasze ju¿ nadw¹tlone co nieco si³y.
Tak min¹³ pi¹tkowy dzionek, aliœci na tym nie
koniec. Mia³ bowiem kontynuacjê we wtorek
(26 kwietnia) po trzeciej godzinie lekcyjnej.
W sali gimnastycznej, piêknie udekorowanej,
zebra³a siê braæ szkolna ze wszystkich klas,
by udokumentowaæ swój dorobek (wczeœniej
uczniowie pod kierunkiem wychowawczyñ
wykonywali powierzone zadania z zakresu
"Odpowiedzialna konsumpcja"). Uroczystoœæ
otworzy³a P. Dyrektor, po czym po gremialnym odœpiewaniu "Modlitwy" Jana Sabiniarza, ukazaniu historii Dnia Ziemi, skardze i apelu Matki

maj 2005
Ziemi - Gai, Dekalogu Ekologa odby³ siê Turniej Ekologiczny Klas. Jury
(P. Szczepan Szczêœniak - Przewodnicz¹cy Rady Rodziców, pracownik
Nadleœnictwa oraz P. Dyrektor Szko³y) mia³o nie lada orzech do zgryzienia, by oceniæ zaprezentowane wytwory, stroje, plakaty, has³a, wiersze,
piosenki tudzie¿ teatrzyk kukie³kowy (wszystko o tematyce ekologicznej),
które klasy 0 - VI sypa³y jak z rêkawa. Naj³atwiejsz¹ konkurencj¹ (jeœli
chodzi o ocenê) w opinii jurorów okaza³ siê quiz, który sfinalizowa³
turniejowe szranki.
Po podliczeniu punktów okaza³o siê, ¿e klasy
wywi¹za³y siê znakomicie z przyjêtych zobowi¹zañ. Oczywiœcie nie oby³o siê bez
grand prix, nagrody przyznanej bezapelacyjnie klasie V.
To by³ niebywale ludyczny turniej edukacyjny sk³aniaj¹cy do refleksji i zadumy, ¿e
"Lubimy przyrodê, s³oñce, wodê i las, lecz
czy przyroda lubi nas?"
Wspólne posadzenie drzewek na dziedziñcu szkolnym zwieñczy³o Dzieñ Ziemi 2005.
Abiturienci swoim drzewkom - œwierkowi i
modrzewiowi - nadali imiê Jan Pawe³ II.
Tak przebiega³ w naszej szkole Dzieñ Ziemi
pod patronatem P.P. Iwony Stankiewicz i
El¿biety Drahan. Uzmys³owi³ po raz któryœ
z kolei, ¿e "Ziemiê mamy tylko jedn¹.
Ziemiê piêkn¹,
Ziemiê cierpliw¹,
Ziemiê jedyn¹,
nikt jej nie powtórzy..."
Szkolne Ko³o LOP
w Œwi¹tnikach
Dziêkujemy P. wychowawczyniom:
Krystynie Grygiel, Monice Markiewicz,
Weronice Grzelce, Lidii S¹czawie,
El¿biecie Drahan, Jadwidze Paluchniak, Annie Kumidaj za pomoc w
realizacji przedsiêwziêæ uczniowskich.

Julian Tuwim
w Œwi¹tnikach
9 marca do Szko³y Podstawowej w Œwi¹tnikach przyby³ Julian
Tuwim. Oczywiœcie nie osobiœcie, lecz w postaci wierszy dla dzieci, które
znaj¹ wszyscy milusiñscy. Szko³a zorganizowa³a konkurs czytelniczy pt.
"Czy znasz wiersze Juliana Tuwima". Jego adresatem byli uczniowie klas
II i III. W konkursie udzia³ wziê³o 14 uczestników. Publicznoœæ stanowi³a
ca³a spo³ecznoœæ szkolna w Œwi¹tnikach. Komisja Konkursowa w sk³ad
której wchodzili Ewa ¯urawik - dyrektor szko³y, ksi¹dz Waldemar Kontek, a tak¿e zastêpca przewodnicz¹cego Samorz¹du Szkolnego Krzysztof
Romañski, dbali o jego prawid³owy przebieg. Organizator, Ma³gorzata
Ligarska, przygotowa³a uczniom siedem zadañ o ró¿nym stopniu trudnoœci. Publicznoœæ stara³a siê pomagaæ i wspieraæ rywalizuj¹cych miêdzy sob¹ uczniów. Na ka¿d¹ odpowiedŸ reagowano bardzo emocjonalnie
i ¿ywio³owo.
Pytania dotyczy³y miêdzy innymi postaci pojawiaj¹cych siê w
utworach s³ynnego poety, odczytano tak¿e fragmenty wierszy na podstawie, których nale¿a³o podaæ ich prawid³owy tytu³. Uczestnicy konkursu
otrzymali równie¿ rekwizyty, które charakteryzowa³y dany wiersz np. okulary, czy aeroplan. Poezja Tuwima jest ³atwa w odbiorze, wiêc dzieci nie
mia³y trudnoœci w rozwi¹zywaniu kolejnych zadañ. Zgromadzona publicznoœæ z ca³ych si³ wspiera³a uczestników w ich zmaganiach z poezj¹.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e uczniowie z wielkim zaanga¿owaniem podeszli do
konkursu i byli do niego œwietnie przygotowani.

W trakcie obrad komisji publicznoœæ recytowa³a ulubiony wiersz wszystkich pokoleñ Polaków pt. "Lokomotywa". Inscenizacja "Wiersze, które
lubimy" przypomnia³a szkolnej spo³ecznoœci postaci Zosi-Samosi, Grzesia-K³amczucha, czy pani S³owikowej. Wyniki konkursu przedstawi³ przewodnicz¹cy komisji Krzysztof Romañski. Tytu³y "Ekspertów Twórczoœci
Juliana Tuwima" otrzyma³y Karolina Pipczyñska z klasy II, Justyna Murawska i Patrycja Droszczak z klasy III. Laureaci otrzymali nagrody ksi¹¿kowe a pozostali uczestnicy pami¹tkowe dyplomy. Julian Tuwim z ca³¹
pewnoœci¹ by³by szczêœliwy widz¹c uœmiech na twarzy wszystkich bior¹cych udzia³ w tej imprezie.
Organizator i realizator konkursu:
bibliotekarz Ma³gorzata Ligarska

