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Witaj szkoło!
1 września
w Szkole Podstawowej im.
Kard. Stefana
Wyszyńskiego odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2016-2017.
W tym dniu uczniowie wraz z wychowawcami zgromadzili się przed
budynkiem szkoły. Następnie wszyscy zebrani,na czele z pocztem
sztandarowym przemaszerowali do Kaplicy w Pałecznicy.
Mszę Świętą odprawił ksiądz Arkadiusz Kęcik.
Po uroczystościach w kościele, wszyscy zebrali się na sali
gimnastycznej, gdzie pan dyrektor powitał zebranych i przedstawił
najważniejsze sprawy związane z organizacją nowego roku
szkolnego.
W roku szkolnym 2016-2017 uczniowie będą zdobywać wiedzę pod
kierunkiem następujących nauczycieli:
p. dyrektor Stanisław Jednous – informatyka
p. Alina Mroczek – przedszkole
p. Kamila Piesta – pomoc w przedszkolu
p. Aneta Wójcik Wróblewska – kl. 0
p. Anna Trojak – klasa II
p. Dorota Kaczor - klasa III
p. Anna Piechota - klasa IV, j- angielski,
p. Maryla Staszek –klasa V, przyroda, wychowanie fizyczne, wdż,
p. Joanna Baran - klasa VI, j- polski
p. Elżbieta Karczewska - religia, historia, muzyka
p. Anastazja Szczygieł - matematyka, plastyka, technika
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Święto Pieczonego Ziemniaka
25 września 2016 roku w Pałecznicy nad Zalewem odbył się piknik
z okazji Święta Pieczonego Ziemniaka. W tym dniu zajęcia w szkole
trwały krócej i bezpośrednio po lekcjach uczniowie wraz
z nauczycielami i rodzicami wyruszyli nad zalew.
Podczas pikniku uczniowie mieli wiele zadań do wykonania min:
odszukanie przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym
związanych z ziemniakiem, obieranie ziemniaków na czas, zawody
sportowe, pieczenie kiełbasek i ziemniaków.
Na zakończenie pikniku uczniowie mieli okazję zaspokoić głód
pieczonymi ziemniakami, które w tym dniu smakowały wyjątkowo.
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Dzień Chłopaka
30 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły świetnie bawili się
podczas Dnia Chłopaka. Wszyscy chłopcy zostali obdarowani
prezentami w dniu swojego święta. Dziewczęta wykonały układ
taneczny specjalnie na tę okazję. Miło spędzali czas podczas
słodkiego poczęstunku.

Chłopcy z klasy V w koszulkach ozdobionych przez koleżanki z k lasy
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Sprzątanie Świata
By Ziemia mogła żyć, oddychać, piękna być, by wiosną pachniał las,
a woda miała smak,
z zieleni zdrowych drzew mógł w czyste niebo wdzięcznych ptaków
śpiew popłynąć, niech.
Każdy z nas pamięta Ziemia, choć potężna potrzebuje naszych serc
i dłoni.
Ziemia – dom nam bliski,
dbajmy o nią wszyscy
dziś, każdego dnia.
,,Sprzątanie Świata – Polska 2016” to lekcja poszanowania
środowiska.
Celem tegorocznej kampanii było zwrócenie uwagi na osobisty
wpływ każdego Polaka na środowisko przyrodnicze poprzez
unikanie tworzenia odpadów i selektywną zbiórkę odpadów.
Uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji i wyruszyli
sprzątać najbliższą okolicę. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki,
uczniowie zbierali śmieci, które zanieczyszczały przydrożne rowy,
boisko szkolne, teren nad zalewem wejście do lasu.

Prace uczniów propagujące troskę o czyste środowisko
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Dzień Edukacji Narodowej

Wizyta Henryka Sienkiewicza w naszej szkole
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Roku Henryka
Sienkiewicza uczniowie działający w kole czytelniczym
przygotowali akademię. Na uroczystość składała się: prezentacja
multimedialna na temat pisarza, wywiad z uczniem odgrywającym
rolę tego znakomitego powieściopisarza, przedstawienie przez
uczniów przebranych w kostiumy postaci z utworów Noblisty.
Przygotowano także wiersze, życzenia i piosenki dla
nauczycieli oraz pracowników szkoły. Uczniowie wręczyli drobne
upominki – medale w formie kolorowych kwiatów.
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Uczeń klasy V – Norbert Sidor odgrywający rolę Henryka
Sienkiewicza

Uczniowie odgrywający postacie z utworów H. Sienkiewicza
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Wycieczka do Lublina
28 października 2016 roku dzieci z klas II-VI wybrały się na
wycieczkę. Rano pod szkołą panie nauczycielki zorganizowały
zbiórkę uczniów i chwilę później wyruszyliśmy w drogę.
Pierwszym punktem naszej wyprawy było Muzeum Misyjne w
Dąbrowicy. Budynek robił wrażenie, ale jeszcze większe wnętrze
muzeum. W środku, w dużej sali dostrzegliśmy instrumenty, które
były ręcznie wykonane. Przykuły naszą uwagę. Zabawnie było
podczas śpiewania afrykańskiej piosenki i grania na instrumentach.
Zaciekawiło nas opowiadanie siostry o życiu ludzi w Afryce
zilustrowane wieloma zdjęciami.
Następnie przeszliśmy do innego pomieszczenia, gdzie zobaczyliśmy
różnorodne eksponaty z różnych stron świata. Podziwialiśmy zbiory:
ubrania, dzieła sztuki ludowej, przedmioty codziennego użytku,
monety. Na pamiątkę pobytu w tym wyjątkowym miejscu mogliśmy
kupić lemury, które wykonały dzieci z Madagaskaru. Trudno było
nam opuszczać to miejsce, lecz to nie był koniec wycieczki.
Przed nami było jeszcze oglądanie przedstawienia pt. „Pinokio”.
W teatrze zajęliśmy nasze miejsca i zaczęliśmy oglądać. Bardzo nam
się podobała rola aktorki, która wcieliła się w postać Pinokia.
Rozbawiło nas, gdy pajacyk uczył się chodzić. Przedstawienie
bardzo nam się podobało, ponieważ było śmieszne. Na zakończenie
zajechaliśmy posilić się do Mc’donalda.
Wszyscy byli zadowoleni i miło wspominają chwile z tamtego
dnia. Wycieczka była bardzo ciekawa i pouczająca. Mamy nadzieję,
że kiedyś będzie okazja znowu spotkać siostry misjonarki. Już nie
możemy doczekać się kolejnej wycieczki o podobnej tematyce.
Patrycja Laskowska
uczennica kl. VI
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Pamiętamy o zmarłych

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły otaczają troską
Uczniowie naszej szkoły od wielu lat troszczą się o miejsce pamięci
jakim jest grób Nieznanego Żołnierza w Kolonii Pałecznica.
Spoczywają tam żołnierze polscy zamordowani podczas II wojny
światowej w 1941roku.
27 października 2016 roku uczniowie klas V i VI wybrali się do
Kolonii Pałecznica, aby uporządkować grób, ofiarować modlitwę
oraz złożyć kwiaty i znicze.
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Święto Niepodległości

10 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się apel z okazji
98 rocznicy Odzyskania Niepodległości.Apel przygotowali uczniowie
klas IV-VI pod kierunkiem p. Joanny Baran i
p. Elżbiety Karczewskiej.
Treść apelu nawiązywała do wydarzeń historycznych związanych
z utratą niepodległości oraz działań Polaków zmierzających
do odzyskania utraconej wolności.
Uroczystość uświetniły śpiewy pieśni patriotycznych w wykonaniu
chóru szkolnego.
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Kozłówka
Wola Okrzejska
Mikołajkowa wycieczka –relacja Weroniki Urban kl. VI
Dnia 30 listopada uczniowie klas IV-VI wybrali się na szkolną
wycieczkę mikołajkową. W programie było zwiedzanie Muzeum
w Kozłówce i Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
Wszyscy ubrani w ciepłe kurtki, szaliki i rękawiczki zebrali się pod
szkołą, i w dobrych humorach ruszyli w drogę. W Kozłówce
podziwialiśmy ośnieżony park, pokój w którym przebywał nasz patron
Kard. Stefan Wyszyński oraz pałacowe pokoje. Ciekawostką jest to, że
w każdym pomieszczeniu jest inny, niesamowity i wyjątkowy kominek.
Pani przewodnik była bardzo miła, zasypała nas tonami informacji
o Zamoyskich. W nagrodę, że uważnie słuchaliśmy pokazała nam
chińczyka kiwającego głową - porcelanową zabawkę, która była frajdą
dla dzieci w dawnych czasach, ale także i dla nas.
Dalsza podróż autokarem upłynęła bardzo miło. Panie
zorganizowały nam konkurs z nagrodami i sprawdziły naszą wiedzę
o Kozłówce. Kopiec Sienkiewicza wyglądał imponująco, jednak ze
względu na padający śnieg nie weszliśmy na górę. Rozbawieni,
w doskonałych humorach, żartując i śpiewając dotarliśmy do Woli
Okrzejskiej. Naszym oczom ukazał się piękny, ośnieżony dworek,
w którym urodził się Henryk Sienkiewicz. W środku przywitał nas miły
pan, który opowiedział nam o życiu pisarza, jego problemach,
codziennych troskach i podróżach. Zostaliśmy oprowadzeni po
wszystkich pokojach w domu i wysłuchaliśmy wiersza napisanego przez
noblistę dla swojej córki. Mieliśmy okazję zrobić sobie zdjęcia przy
rekwizytach z filmów na podstawie jego książek, a także przymierzyć
stroje.
Pełni pozytywnych wrażeń, bez przeszkód szczęśliwie dotarliśmy
do domu. Był to udany wyjazd. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się więcej
o sławnym Polaku. Zamoyscy natomiast zachwycili nas swoim stylem,
który fascynuje i przyciąga wielu turystów.
13

14

Pasowanie
przedszkolaków

25 listopada 2016 roku w przedszkolu w Pałecznicy odbyło się
pasowanie na przedszkolaka. Był to szczególny dzień dla dzieci,
które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola.
Dla większości przedszkolaków był to pierwszy publiczny występ
przed licznie zgromadzoną publicznością.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały swoje umiejętności,
które zdobyły podczas krótkiego pobytu w przedszkolu. Tak więc
śpiewały i recytowały wiersze.
Po złożeniu uroczystej przysięgi pan Dyrektor Stanisław Jednous
pasował każdego malucha na prawdziwego przedszkolaka.
Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i słodycze.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
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Andrzejki
23 listopada 2016 roku odbyła się szkolna dyskoteka
andrzejkowa. Podczas której, Samorząd Uczniowski zadbał
o kontynuację tradycji szkolnych i przygotował wieczór
andrzejkowych wróżb.
Tego dnia wszyscy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o swojej
przyszłości z przymrużeniem oka korzystając z pomocy „wróżek”.
Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim przygotowali
zabawne wróżby: spodeczki przyszłości, serca z imionami,
przepowiednie w losach.
Dyskotekę urozmaiciły zabawy i kurs tańca, zorganizowane przez
dziewczęta z klasy V.

17

18

,,Dwa słówka na temat
zdrówka”
6 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbył się apel o tematyce
prozdrowotnej. Został on przygotowany przez uczniów klas IV-VI
pod kierunkiem p. Maryli Staszek. Mali artyści sami przygotowali
stroje i rekwizyty do przedstawienia. Własnoręcznie wykonane
plakaty promowały zdrowy styl życia. Uczennice klasy VI
przedstawiły prezentację pt. ,,Zdrowie”.
Apel miał na celu:
- zainteresowanie dzieci sprawą dbania o własne zdrowie,
- poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia,
- propagowanie aktywnych form wypoczynku,
- podniesienie świadomości dzieci w zakresie racjonalnego żywienia,
- przyswajanie nawyków higienicznych,
Utrwalenie wiedzy na temat prawidłowego i racjonalnego
odżywiania się,
Gościem specjalnym zaproszonym na uroczystość była pani
pielęgniarka Danuta Wysokińska, która wygłosiła pogadankę na
temat udzielania pierwszej pomocy. Przypomniała najważniejsze
czynności, które trzeba wykonać by komuś pomóc.
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Mikołajki
6 grudnia 2016 roku uczniów naszej szkoły odwiedził
św. Mikołaj. Wszyscy uczniowie zostali obdarowani prezentami.
Najwięcej emocji święty Mikołaj wzbudził wśród najmłodszych
dzieci w przedszkolu i zerówce. Ten dzień na długo pozostanie w
pamięci obdarowanych.

Przedszkolaki w oczekiwaniu na świętego Mikołaj

Klasa 0 w oczekiwaniu na prezenty
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Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku
w naszej szkole odbyła się zbiórka darów w ramach Ogólnopolskiej
Akcji Charytatywnej ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę’.
Wolontariusze – uczniowie klas IV-VI zbierali dary w
budynku szkoły w dniach 17.11- 09.12.2016 roku w postaci:
długoterminowej żywności, środków czystości, przyborów szkolnych,
zabawek, słodyczy.
Zebrane dary przekazano do Ośrodka Pomocy Społecznej w
Niedźwiadzie . Pomoc otrzymało dziesięć rodzin.
Akcją kierowała p. Anna Piechota.
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Jasełka
20 grudnia 2016 w naszej szkole zostały wystawione Jasełka
bożonarodzeniowe. Zostały one przygotowane przez uczniów klasy
II i III pod kierunkiem p. Elżbiety Karczewskiej, p. Doroty Kaczor i
p. Anny Trojak. Podczas tej uroczystości obecni byli: p. Kazimierz
Sysiak – wicestarosta powiatu, przedstawiciele gminy Niedźwiada,
sołtysi, rodzice, uczniowie ze szkół Gminy Niedźwiada wraz z
opiekunami. W szkole w tym dniu zapanowała świąteczna
atmosfera. Młodsze dzieci zostały obdarowane przez p. Kazimierza
Sysiaka maskotkami nawiązującymi do herbu powiatu. Na
zakończenie p, dyrektor złożył wszystkim zebranym życzenia
świąteczne.
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II Gminny Konkurs
,,Ozdoba choinkowa”
Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku nasza szkoła
przeprowadziła II Gminny Konkurs ,,Ozdoba choinkowa”
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Niedźwiada.
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie przestrzennej
pracy plastycznej, gwiazdki choinkowej w dopuszczalnej
kolorystyce: białej, żółtej, złotej, srebrnej. Praca musiała być
przestrzenna tj. wykończona z każdej strony.
Prace mogły
nawiązywać do tradycji chrześcijańskiej
i wykorzystywać symbole gminy.
Wielkość gwiazdek i zastosowane materiały dowolne, aczkolwiek
wielkość i waga umożliwiają zawieszenie na choince.
Na konkurs można było nadesłać maksymalnie jedną ozdobę
wykonaną przez jednego autora. Na konkurs wpłynęło łącznie 96
prac.
Komisja Konkursowa w składzie:
- p. Zdzisława Pietrzela
- p. Krystyna Dziedzic
- p. Alina Mroczek
oceniła gwiazdki w dwóch kategoriach wiekowych i zgodnie z
wytycznymi regulaminu tzn.
• Estetyczne wykonanie,
• Nowatorstwo i samodzielność prac.
• Użycie kolorystyki zgodnej z regulaminem.
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Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 20 grudnia 2016 roku w
Szkole Podstawowej w Pałecznicy, po wystawieniu Jasełek.
W konkursie nagrodzono łącznie w dwóch grupach wiekowych 12
prac i wyróżniono 10 prac. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni.
Nagrody ufundowała Gmina Niedźwiada.

Prace które wpłynęły na konkurs stanowiły element dekoracyjny
podczas Jasełek.
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Podczas wręczania nagród

Uczniowie nagrodzeni w II Gminnym Konkursie
,, Ozdoba Choinkowa”

28

Kolędnicy misyjni
Akcja ,,Kolędnicy misyjni „ jest ogólnopolska akcją, która ma na celu
pomoc finansową dzieciom z krajów misyjnych. W okresie Świąt
Bożego Narodzenia organizowane są grupy kolędników, które
odwiedzają mieszkańców swoich miejscowości niosąc im dobrą
nowinę o narodzeniu Jezusa. Mieszkańcy składają dobrowolne
ofiary pieniężne z przeznaczeniem na misje.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Pałecznicy od wielu lat
włączają się w tę akcję. W tym roku również okazali swoje
zainteresowanie akcją. W dniu 26.12.2016 roku ( uroczystość Św.
Szczepana) wyruszyli do mieszkańców Pałecznicy. W tym roku swój
trud ofiarowali na rzecz dzieci z Tajlandii. Wszyscy którzy przyjęli
kolędników otrzymali symboliczny dar – papierową gwiazdkę
(kwiat). Łącznie kolędowało 26 uczniów podzieleni na 4 grupy.
Zebrano kwotę 1178,12 złotych, którą przekazano na konto PDMD
w Warszawie.
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Zabawa choinkowa

14 stycznia2016 roku uczniowie naszej szkoły bawili się na zabawie
choinkowej. Podczas zabawy odbyły się liczne konkursy min: taniec
na gazecie, taniec z miotłą, taniec z balonem. Wszyscy biorący
udział w konkursach zostali obdarowani upominkami
ufundowanymi przez Radę Rodziców. W przerwach między tańcami
uczniowie częstowali się smakołykami przygotowanymi przez
rodziców.
W czasie zabawy pojawił się również Święty Mikołaj, który
obdarował wszystkich prezentami.
Na zakończenie zabawy wybrano króla i królową balu. Królem
balu został uczeń klasy IV- Marcin Mucha, królowa balu została
uczennica klasy III- Martyna Bogusz.
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7 lutego 2017 przedszkolaki i klasa 0 zorganizowali
uroczystosć z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały
część artystyczną dla swoich babć i dziadków oraz skromne
upominki. Po części artystycznej wszyscy miło spędzali czas przy
herbatce i ciasteczkach.
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Walentynki
14 lutego 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Walentynki. W
tym dniu odbył się konkurs na kartkę walentynkową w języku
angielskim.
W klasach II – III :
I m-ce - Patrycja Dobrzańska kl. III
II m-ce – Igor Piesta kl. III
III m-ce – Aleksandra Szwaj kl. II
Wyróżnienia : Kacper Tomasiak kl. III,
Kacper Bodzak kl. II, Amelia Jóźwiak kl. III
W klasach IV-VI:
I m-ce – Weronika Cieniuch kl. VI
II m-ce – Mateusz Cieniuch kl. IV
III m-ce – Weronika Urban kl. VI
Wyróżnienia: Amelia Ciepielewska kl. V, Filip Piesta kl. V,
Bartłomiej Dobrzański kl. V.

Kartki wykonane na konkurs
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W przedszkolu i klasie 0 w tym dniu było bardzo słodko, dzieci
przygotowały pyszne gofry w kształcie serduszek.

Przedszkolaki wykonały również prace z okazji Walentynek
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Syn tej ziemi

- wspomnienie o
Ks. Bronisławie Sieńczaku

Ksiądz Bronisław Sieńczak urodził się 10 lutego 1947 roku w
Pałecznicy. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił w 1962
roku. Był postacią znaną w naszej wsi. Ufundował projekt
wyposażenia wnętrza kaplicy, krzyż w świątyni, stacje drogi
krzyżowej, dzwon i witraże. Zapamiętany został jako twórca
Centrum Edukacyjnego „Radosna Nowina 2000” w Piekarach koło
Krakowa. Za swą działalność na rzecz edukacji, zwłaszcza wśród
uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin, w 2014 został
odznaczony Medalem Edukacji Narodowej przez Ministra Edukacji
Narodowej.. Zmarł 21 lipca 2016 roku w szpitalu w Szwajcarii,
spoczął w Grobowcu Księży Misjonarzy w Krakowie.
14 lutego 2017 r. z okazji 70 rocznicy urodzin księdza
Sieńczaka Biblioteka Gminna wraz ze Szkolną Biblioteką
zorganizowała spotkania zatytułowane Syn tej Ziemi. Uczniowie
mieli okazję poznać sylwetkę swojego rodaka. Oglądali
przygotowaną gazetkę, zdjęcia, wystawkę jego książek, a także
wspólnie czytali fragmenty jego wspomnień:
•

•

Dzieło ks. K. Siemaszki 100 lat po śmierci twórcy”, Kraków
2004,
„Portret starszej siostry”, Kraków 2012.

37

38

Zabawy taneczno muzyczne
24 lutego 2017roku naszą szkołę kolejny raz odwiedził pan,
który doskonale zabawiał uczniów porywając ich do tańca,
wspólnego śpiewu i zabaw przy muzyce. Uczniowie doskonale się
bawili i zapamiętają to spotkanie na długo.
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Dzień Kobiet
8 marca 2017 Samorząd Uczniowski przygotował z okazji
Dnia Kobiet scenkę pod tytułem ,, Dzień z życia kobiety”. Scenka
miała charakter humorystyczny i mówiła o tym jak ważną rolę
w życiu codziennym odgrywają kobiety.
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Tańcobajki

– Czerwony Kapturek
10.04.2017 przedszkolaki i klasa 0 poznali bajkę
o Czerwonym Kapturku, którą opowiadał pan, angażując
dzieci do tańca i do odgrywania ról postaci bajkowych.
Dziewczynki wcieliły się w rolę Czerwonego Kapturka
a chłopcy odgrywali rolę wilka. Dzieci świetnie się bawiły
i zapamiętają tę bajkę na długo.
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Wielkanoc
12 kwietnia 2017 uczniowie klas II, III
i IV pod kierunkiem wychowawczyń p.
Anny trojak, p. Doroty Kaczor, p. Anny Piechoty przygotowali część
artystyczną o tematyce wielkanocnej. Przypomniane zostały dawne
tradycje związane ze świętowaniem Wielkanocy i Wielkiego
Tygodnia. Uczniowie śpiewali również piosenki o tematyce
wielkanocnej. Po części artystycznej pan dyrektor złożył wszystkim
zebranym życzenia świąteczne.
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Dzień Ziemi
26 kwietnia 2017 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ziemi
pod hasłem ,, Odpowiedzialna konsumpcja”.
Podczas apelu uczniowie klas V-VI zwrócili uwagę na
konieczność segregowania śmieci, używania toreb na zakupy
z naturalnego materiału, ochronę środowiska. Apel uatrakcyjniły
piosenki i wiersze, recytowane przez uczniów klasy IV i V. Piosenki
ekologiczne bawiły naszą społeczność uczniowską. Nad całością
czuwała p. Maryla Staszek .
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Dzień Książki
Dzisiaj na jednej wielkiej scenie
Różne postaci się spotkają
I dadzą wspólne przedstawienie
Bo taki właśnie zamiar mają.
Tak rozpoczęło się przedstawienie pt. „Baśniowy ambaras”
przygotowane przez grupę teatralną. 26 kwietnia na scenie pojawili
się: Pani Bajka, Jaś i Małgosia, Baba Jaga, Zła Królowa, Woźny,
Krasnoludki i Wróżka Fantazja. Bohaterowie bajek zachęcali dzieci
do czytania książek i rozwijania swojej fantazji.
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Zaprezentowano także książki kupione w ramach akcji Zamieńmy
makulaturę na ciekawą literaturę, a uczniom w nią zaangażowanym
wręczono pamiątkowe zakładki.

Samorząd Uczniowski z funduszy uzyskanych ze zbiórki
ufundował 11 książek o łącznej wartości 240,65 zł. Książki te
wpisano do Księgi Inwentarzowej Biblioteki pod numerami od 4489
do 4499.
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Zamieńmy makulaturę
na ciekawą literaturę
Uczniowie działający w Samorządzie zorganizowali zbiórkę
makulatury. Jej celem było zaktywizowanie całej społeczności
szkolnej do działań związanych z segregacją odpadów, wdrażanie
uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców
wtórnych. Priorytetem akcji było pozyskiwanie funduszy na zakup
książek dla dzieci do Biblioteki Szkolnej. Akcja trwała od 20 marca
do 12kwietnia.
W zbiórkę aktywnie włączyło się 25 uczniów wraz
z rodzicami. Osoby te miały przywilej wybrania książek, które
zostaną kupione. Zgromadzono około 700 kg makulatury i tektury.
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Konstytucja 3 Maja
28 kwietnia 2017 w naszej szkole uczciliśmy 226 rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Część artystyczną przygotowali
uczniowie klas V i VI, pod kierunkiem p. Joanny Baran i p. Elżbiety
Karczewskiej.
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Pielgrzymka do Częstochowy
16 maja uczniowie klasy III z katechetką Elżbietą
Karczewską, rodzicami, księdzem Andrzejem Iwanickim i uczniami
klasy III z Nowodworu wybrali się na pielgrzymkę na Jasną Górę.
Wszyscy wzięli udział we Mszy Świętej w kaplicy Cudownego
Obrazu o godz. 6.00 . W ten sposób wszyscy chcieli podziękować
Matce Bożej za dar Pierwszej Komunii Świętej. Po Mszy Świętej
pielgrzymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej na wałach.
Następnie zwiedzali zabytki Jasnej Góry. Do domu powrócili
wszyscy bardzo zadowoleni. Pielgrzymka na długo pozostanie w ich
pamięci.
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XVIII Międzydiecezjalny
Konkurs
,,Czy znasz Pismo Święte”
29 maja 2017 r. uczennice naszej szkoły
Julita Stanisławskakl. VI i Patrycja Laskowska kl.VI
wzięły udział w finale XVIII
MIĘDZYDIECEZJALNYM KONKURSIE "CZY ZNASZ
PISMO ŚWIĘTE?”, który odbył się w Urzędzie Gminy w
Sernikach. Na finał przybyło 39 uczniów z następujących
szkół: z Parczewa, Czemiernik, Świdnika, Opola Lubelskiego,
Lubartowa, Pałecznicy, Zemborzyc Tereszyńskich, Nowej
Wsi, Nowej Woli, Brzostówki, Sernik, Woli Sernickiej.
Uczniowie wykazywali się wiedzą na temat: Abrahama,
Izaaka, Jakuba, Józefa zawartą we fragmentach Księgi
Rodzaju.
I miejsce zdobyła Aleksandra Bartkowicz ze szkoły w Nowej
Wsi,
II Bartłomiej Karczewski i Wiktoria Ondra ze szkoły w
Woli Sernickiej,
III miejsce Patrycja Laskowska ze szkoły w Pałecznicy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe
ufundowane przez Gminę Serniki, proboszcza parafii pw. św.
Marii Magdaleny w Sernikach oraz Panią Joannę Borowicz
katechetkę z Parczewa. W wolnej chwili uczestnicy
z opiekunami podziwiali piękne otoczenie gminy i kościoła
oraz zwiedzili parafialny kościół.
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Julita Stanisławska (od lewej), Patrycja Laskowska

Wszyscy uczestnicy konkursu
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Dzień Patrona
1 czerwca 2017

Święto Naszej Szkoły rozpoczęło się od wymarszu społeczności
szkolnej spod budynku szkoły. Poczet Sztandarowy prowadził nas
do kaplicy, gdzie wzięliśmy udział we mszy świętej.
Po powrocie do szkoły uczniowie i zaproszeni goście odśpiewali
hymn szkoły, obejrzeli inscenizację baśni
pt. „Wróżki”
przygotowaną przez grupę teatralną Bakcyl pod opieką p. E.
Karczewskiej i J. Baran. Wysłuchali dekalogu Kardynała
Wyszyńskiego i piosenki pt. „Pięknie żyć”. Z okazji Dnia Dziecka
cała uroczystość miała wesoły i baśniowy charakter.
Fragment przedstawienia pt. ,,Wróżki”
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Spotkanie pasierbicy z wróżkami

Pasierbica spotyka królewicza
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Konkursy w Dniu Patrona
„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być
człowiekiem”
Cele konkursu :
1 Inspirowanie uczniów do podjęcia w swej twórczości literackiej
różnych tematów.
2. Pobudzanie aktywności twórczej i promocja młodych talentów
literackich.
3. Rozwijanie wrażliwości i empatii.
4. Kształtowanie postaw prospołecznych i humanitarnych.

Temat: Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim
sercem powstaje wielkość człowieka.
Wpłynęło sześć prac z trzech szkół z terenu naszej gminy:
z Pałecznicy, Brzeźnicy Książęcej, Brzeźnicy Bychawskiej. Po
zapoznaniu się z pracami komisja w składzie: Ariadna Zalewska
i Krystyna Dziedzic przyznała następujące miejsca:
I miejsce – Julita Stanisławska,
II miejsce – Weronika Urban,
III miejsce – Patrycja Gąsior.
Dziewczęta otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Pozostali
uczniowie - Krystian Rożko, Julia Szwaj i Artur Laskowski pamiątkowe dyplomy.
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W Dniu Patrona został rozstrzygnięty VI Gminny Konkurs
Plastyczny organizowany przez naszą szkołę, którego myślą
przewodnią były słowa Stefana Wyszyńskiego:
„Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje
wielkość człowieka”.
Celem konkursu było ukazanie relacji międzyludzkich opartych na
wartościach, takich jak: miłość, przyjaźń, szacunek do drugiego
człowieka.
Prace oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III
i klasy IV-VI. Komisja konkursowa nagrodziła najciekawsze prace.
Liczyła się oryginalność, estetyka i pomysłowość.
W kategorii klasy I – III zostały nagrodzone następujące osoby:
I miejsce Łucja Lipska klasa III
ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie,
opiekun: pani: Agata Sidor
II miejsce Oliwia Trąbka klasa II
ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Pałecznicy,
opiekun: pani Anna Trojak
III miejsce Oliwia Marzec klasa III
ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Niedźwiadzie,
opiekun: pani: Agata Sidor
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Szkolny Konkurs wiedzy o patronie
Kardynale Stefanie Wyszyńskim
Na zakończenie uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w międzyklasowym konkursie wiedzy o Patronie. Rozwiązywali
krzyżówki, układali hasła z rozsypanek wyrazowych, określali,
które zdania są prawdziwe i fałszywe. Po podliczeniu punktów
wręczono pamiątkowe dyplomy.
Każda klasa mogła otrzymać maksymalnie 32 punkty. Po
podliczeniu wyniki przedstawiły się następująco:
Klasa II- 26 pkt
Klasa III- 25 pkt
Klasa IV- 19 pkt
Klasa V - 31 pkt
Klasa VI- 21 pkt
W grupie klas II-III
I m-ce kl. II
II m-ce kl. III
W grupie klas IV- VI
I m-ce kl. V
II m-ce kl. VI
III m-ce kl. IV
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Dzień Dziecka
w Farmie Iluzji
Dnia 2 czerwca 2017 roku z okazji
Dnia Dziecka Rada Rodziców zorganizowała wycieczkę dla klas 0VI do Farmy Iluzji. Uczniowie bawili się niesamowicie.
Zwiedzanie zaczęli z przewodnikiem ,który oprowadzał ich po
najciekawszych miejscach farmy. Główną atrakcję przyciągnął
krzywy dom, a także kran bez rurki i zamek cieni. W opuszczonej
kopalni, gdzie wybudowano we wcześniejszych czasach złoto
towarzyszyło najwięcej emocji. Uczestnicy wycieczki zjeżdżali
postarzałą windą , a na zakończenie posłuchali ducha wcielającego
się w Elvisa. Zatrzymali się na posiłek i pozamawiali zapiekani,
hot-dogi i obiady w pobliskim barze. W ramach biletu korzystali
także z innych atrakcji . Jedną z nich było wyścig na tratwach,
pojedynki były zrównane. Dzieci szalały na dmuchańcach.
Przeskakiwały z jednego na drugi. Niektórzy skorzystali też
z karuzeli. Po upalnym dniu nabywali granity i lody. Na
zakończenie kupili pamiątki takie jak magiczna skarbonka czy też
plastelina.
Wszyscy wspaniale się bawili i wrócili do domu zmęczeni.

Weronika Cieniuch kl. VI
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Wycieczka nad Morze Bałtyckie
W tym roku szkolnym zostaliśmy zaskoczeni trzydniową
wycieczką nad polskieMorze Bałtyckie. Siódmego czerwca po
ciężkiej pobudce wszyscy spotkaliśmy się rano przed szkołą. Razem
z uczniami szkoły w Woli Sernickiej wyruszyliśmy w długą podróż.
Zwiedziliśmy Malbork, ogromną i imponującą budowlę. Następnie
zmęczeni, ale szczęśliwi pojechaliśmy do pensjonatu. Wybraliśmy się
jeszcze na plażę aby pozbierać muszelki i bursztyny. Drugiego dnia
zaraz po śniadaniu wyruszyliśmy do Gdańska, gdzie zaczęliśmy od
zwiedzania Westerplatte, miejsca drugiego ataku na Polskę podczas
drugiej wojny światowej. Zrobiliśmy wiele zdjęć, a następnie
przyszedł czas na rejs statkiem. Bardzo podobał nam się widok
Gdańska od strony Wisły. Kolejnym punktem programu było
zwiedzanie samego Gdańska, gdzie spotkaliśmy się z panem
przewodnikiem, który bardzo ciekawie opowiadał nam o historii
miasta i jego mieszkańców. Następnie pojechaliśmy do Sopotu, gdzie
spacerowaliśmy po „Monciaku” i molo. Wyczerpani, ale zadowoleni
wróciliśmy na kolację i ostatni raz przeszliśmy się na plażę.
Trzeciego dnia pobudka była wcześniej. Zanieśliśmy bagaże
i poszliśmy na śniadanie. Zaraz po nim wybraliśmy się do Gdyni.
Najpierw spacerowaliśmy po samym mieście, a później odwiedziliśmy
Dar Pomorza. W drodze powrotnej zajechaliśmy na obiad
i wróciliśmy do domów. Wycieczka bardzo nam się podobała. Dużo
się z niej dowiedzieliśmy i obejrzeliśmy mnóstwo zabytków.
Z niecierpliwością czekamy na kolejne wycieczki i mamy nadzieję, że
będą tak udane jak ta.
Julita Stanisławska kl. VI
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IV Kongres Misyjny
Dzieci
Archidiecezji Lubelskiej

10 czerwca 2017 r. w Pliszczynie odbył się IV Kongres
Misyjny Dzieci Archidiecezji Lubelskiej pod hasłem ,,Idźcie i głoście
z Maryją” Podobnie jak cztery lata wcześniej wyruszyliśmy na te
uroczystości razem z uczniami ze Szkoły Podstawowej z Woli
Sernickiej.Specjalnie na kongres wszyscy założyliśmy czerwone
koszulki i specjalne chustki, ponieważ reprezentowaliśmy Amerykę.
Podczas kongresu miało miejsce: spotkanie z misjonarzami z pięciu
kontynentów, wspólne śpiewy, tańce, zabawy, konkursy,
inscenizacja o wydarzeniach w Fatimie 100 lat temu oraz Msza
Święta.Wszyscy świetnie się bawili i czekają na kolejny kongres.
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Konkurs
,,Zbieraj Baterie”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w roku szkolnym 2016/2017 przystąpili do
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla Szkół „Zbieraj
baterie!”. Program ten poprzez praktyczne działania oraz
systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do
właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz
przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw
i nawyków.
W ramach akcji w naszej szkole zebrano 34 kg zużytych baterii.
W czerwcu 2017 r został rozstrzygnięty konkurs „Zbieraj baterie!”,
w którym wzięło udział uczniów. Wśród uczniów, którzy przynieśli
największą ilość baterii wytypowano miejsca:
I miejsce Mateusz Włoch klasa V,
II miejsce Adrian Sidor klasa III,
III miejsce Dagmara Pożarowszczyk klasa 0
i Hubert Pożarowszczyk przedszkole.
Uczniowie, którzy wyróżnili się w konkursie otrzymali nagrody
książkowe i pamiątkowe dyplomy.
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Żegnaj Szkoło!
23 czerwca 2017 roku nadszedł długo wyczekiwany dzień –
zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
W tym dniu wszyscy zebrali się na Mszy Świętej w Kaplicy
w Pałecznicy o godz. 9.00, aby wspólnie podziękować Bogu za cały
rok nauki i pracy.
Po mszy świętej wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej , gdzie
uczniowie klas II i III przedstawili krótką część artystyczną na
temat nadchodzących wakacji.
Następnie pan dyrektor wręczył świadectwa i nagrody uczniom
wyróżniającym się w nauce oraz listy gratulacyjne rodzicom
uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,0 i wyższą. Wręczone
zostały również nagrody za wyniki w konkursach, 100% frekwencję
oraz karty rowerowe.
Na zakończenie pan dyrektor życzył wszystkim udanych
i bezpiecznych wakacji i wszyscy udali się do klas z wychowawcami
a następnie na wakacje.
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Witajcie Wakacje!
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