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Rok szkolny 2017/2018

Witaj szkoło!
„ ...I nowa bije już godzina,
Nowy rok szkolny się zaczyna,
Już czeka szkoła i koledzy,
W książkach zasób nowej wiedzy...”

J. Brzechwa

Wakacje już dobiegły końca. Po dwumiesięcznej przerwie czas na kolejne
spotkanie. Wypoczęci, opaleni, z uśmiechami na twarzy i pełni zapału do nauki
wróciliśmy do szkoły.
Dnia 4 września 2017 roku w Szkole Podstawowej w Pałecznicy odbyło
się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie wrócić do
szkolnej rzeczywistości. Zebranych uczniów, ich rodziców, nauczycieli powitał
Pan Dyrektor. Szczególne słowa zachęty skierował do uczniów
rozpoczynających naukę w naszej szkole. Na zakończenie życzył wszystkim
sukcesów, a także wiele radości w bieżącym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2017-2018 uczniowie będą zdobywać wiedzę pod kierunkiem
następujących nauczycieli:
p. dyrektor Stanisław Jednous – informatyka, technika
p. Dorota Kaczor - oddział przedszkolny 3-4 latki
p. Alina Mroczek - oddział przedszkolny klasa 0
p. Aneta Wójcik Wróblewska – klasa I
p. Anna Trojak - klasa III
p. Elżbieta Karczewska - religia, historia, muzyka
p. Anastazja Szczygieł - klasa IV, matematyka, plastyka
p. Anna Piechota - klasa V, j.angielski, biblioteka
p. Maryla Staszek - klasa VI, przyroda, biologia, wychowanie fizyczne
p. Joanna Baran - klasa VII j. polski
p. Przemysław Pawlas – geografia
p. Teresa Szkodzińska – j. niemiecki
p. Agata Budzyńska – chemia, fizyka

Święto Pieczonego
Ziemniaka
28 września 2017 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 wyruszyli nad zalew.
Podczas pikniku uczniowie mieli wiele zadań do wykonania min:
odszukanie przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym
związanych z ziemniakiem, wykonanie ziemniaczanej figurki,
pieczenie kiełbasek i ziemniaków.
Na zakończenie pikniku uczniowie mieli okazję zaspokoić głód
pieczonymi ziemniakami, które w tym dniu smakowały wyjątkowo.

Dzień Chłopaka
29 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły świetnie bawili się
podczas Dnia Chłopaka. Wszyscy chłopcy zostali obdarowani
prezentami w dniu swojego święta. Miło spędzali czas podczas
słodkiego poczęstunku. Uczennice klasy VI przygotowały dla swoich
kolegów poczęstunek oraz układ taneczny , który przedstawiły
kolegom na sali gimnastycznej.

Sprzątanie Świata

,,Sprzątanie Świata – Polska 2017” 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.

Wycieczka do Warszawy

W czwartek 5 października 2017r. trzydziestu pięciu uczniów
naszej szkoły zwiedzało stolicę Polski.
Wycieczkę rozpoczęli spacerem po Starym Mieści oglądając: Zamek
Królewski, Kolumnę Zygmunta, rzeźbę Syrenki , Barbakan oraz
Pomnik Małego Powstańca. Odwiedzając Manufakturę Cukierków
uczniowie uczestniczyli w pokazie ręcznego wykonania cukierków,
metodą z XVII w. Wielkie emocje piłkarskie przeżywali zwiedzając
Stadion Narodowy. Czas wolny uczniowie spędzili na wspólnym
posiłku w McDonald s. Wycieczkę zorganizowała p. Anna Trojak.

Uroczyste apele
13 października 2017r. uczniowie naszej szkoły uczcili Dzień
Komisji Edukacji. W tym dniu uczniowie klas IV –VII przygotowali
część artystyczną, podczas której w sposób humorystyczny obdarowali
nauczycieli przedmiotami niezbędnymi w codziennej pracy,
Na zakończenie recytowali wiersz o szkole i nauczycielach, który sami
napisali. Nie zabrakło piosenek na temat DEN i pracy nauczycieli.
Nad całością uroczystości czuwały panie Joanna Baran i Elżbieta
Karczewska.

Pasowanie na czytelnika

Dnia 26 października 2017r. uczniowie klasy I zostali przyjęci do
grona czytelników Biblioteki Szkolnej. Uroczystość uświetnił występ
uczniów klasy V pt. „ Prośby książek”. Najmłodsi uczestnicy śledzili
etapy powstania książki. Otrzymali także rady w jaki sposób o nie
dbać. Uczniowie klasy I otrzymali pamiątkowe dyplomy i karty
czytelnika. Uroczystość przygotowała p. Anna Piechota.

PASOWANIE NA
UCZNIA
Dziś 28 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy odbyła się uroczystość pasowania
na ucznia.
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały program artystyczny
przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni p. Anety WójcikWróblewskiej. Pierwszoklasiści wzorowo recytowali wiersze i śpiewali
piosenki . Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie przez
najmłodszych uczniów uroczystej przysięgi.
Następnie p. Dorota Kaczor w zastępstwie dyrektora szkoły
pasowała dzieci na uczniów za pomocą wielkiego ołówka. Dzieci
otrzymały pamiątkowe dyplomy. Uroczystość zakończyła się
wspólnym zdjęciem i poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

11 listopada
10 listopada 2017r. w naszej szkole uczciliśmy 99 rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas uroczystego apelu
uczniowie przypomnieli okoliczności utraty wolności przez Polskę oraz
próby ratowania kraju. Szczególną uwagę zwrócono na podstawy
patriotyczne polaków oraz symbole narodowe. Odśpiewano hymn
państwowy, hymn szkolny, „Rotę” oraz inne pieśni patriotyczne.
Apel został przygotowany przez uczniów klas IV – VII, Samorząd
Uczniowski pod kierunkiem pani Joanny Baran i pani Elżbiecie
Karczewskiej.

Pasowanie
przedszkolaków

24 listopada 2017 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 pani Dorota Kaczor pasowała
każdego malucha na prawdziwego przedszkolaka.
Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i słodycze. Na koniec
wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

III Powiatowy Konkurs wiedzy
o Stanach Zjednoczonych
Dnia 16 listopada 2017 r. ośmiu uczniów naszej szkoły wzięło udział
w “ Powiatowym konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych” Celem
konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą, historią, geografią
i sztuką USA, zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania
informacji oraz doskonalenia znajomości języka angielskiego. Spośród
56 uczestników konkursu ze szkół powiatu lubartowskiego
II MIEJSCE - Mateusz Włoch uczeń klasy VI
III MIEJSCE - Michał Wójtowicz uczeń klasy VI

Wycieczka
Nowa Dęba -Sandomierz
28 listopada 2017r. – pierwsza grupa uczniów z klas 0-III
zwiedzała Fabrykę BOMBEK CHOINKOWYCH w Nowej Dębie.
Klasy starsze IV – VII pojechały do Nowej Dęby 29 listopada 2017r.
Dzieci uczestniczyły w warsztatach robienia bombek oraz miały
możliwość samodzielnego ozdobienia własnej bombki. Każdy uczestnik
wycieczki otrzymał bombkę z własnym imieniem. W drodze do
Sandomierza był czas na posiłek w McDonald ‘s w Tarnobrzegu. Po
krótkim spacerze po Sandomierzu zwiedzaliśmy Zbrojownię Rycerską,
dzieci miały również możliwości przymierzenia różnego rodzaju broni.
Wycieczkę zorganizowała p. Anna Trojak.

Korki dla Huberta
Uczniowie Szkoły Podstawowej pomagają Hubertowi zbierają korki.
Uzyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na turnus
rehabilitacyjny dla Huberta.

Mikołajki

6 grudnia uczniów naszej szkoły odwiedził Mikołaj
obdarowują wszystkie dzieci upragnionymi prezentami.

Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę 2017

30 przyjaciół XXV Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej – uczniów SP
w Pałecznicy dyżurowało przyjmowało dary podczas zbiorki
przeprowadzonej w dniach od 20 listopada do 1 grudnia 2017r. na
terenie szkoły. Nad przebiegiem akcji czuwali dorośli wolontariusze
oraz szef sztabu - p. Anna Piechota.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano następujące dary: odzież,
obuwie, artykuły szkolne i papiernicze – 8,10 kg oraz słodycze
i żywność długoterminowa – 57,50 kg. Łącznie 65,60 kg.
Dary przekazano na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niedźwiadzie, gdzie pomoc otrzymało 15 dzieci indywidualnie i 2
rodziny wielodzietne.

Boże Narodzenie

21 grudnia 2018r. z okazji Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole
zostały wystawione Jasełka Bożonarodzeniowe , które przygotowali
uczniowie klasy III i IV pod kierunkiem p. Elżbiety Karczewskiej
i p. Anny Trojak.

Rozstrzygnięcie III
Gminnego Konkursu
Plastycznego – „Anioł”

14 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Pałecznicy został rozstrzygnięty III Gminny
Konkurs plastyczny pt. ,,ANIOŁ”. Konkurs był adresowany do
uczniów szkół podstawowych klas 0-VII z terenu Gminy Niedźwiada.
Zadanie uczniów polegało na wykonaniu przestrzennej pracy
plastycznej – ANIOŁ. Na konkurs wpłynęło łącznie 130 prac z pięciu
szkół z terenu gminy: S.P. Brzeźnica Bychawska, S.P. Górka
Lubartowska S.P. Tarło, S.P. Brzeźnica Książęca, S.P. Niedźwiada.
Komisja Konkursowa w składzie:
1. P. Zdzisława Pietrzela - przedstawiciel Gminy Niedźwiada
2. P. Krystyna Dziedzic - Biblioteka Gminna w Pałecznicy
3. P. Dorota Kaczor – nauczyciel S. P. w Pałecznicy
Dokonała oceny prac w dwóch kategoriach wiekowych:
Klasy 0 – III , Klasy IV –VI
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Klasy 0 – III
I m-ce: Maja Szczęch kl. II S. P. Niedźwiada, opiekun p. M. Trochimiuk
I m-ce: Ernest Wach kl. III S. P. Niedźwiada, opiekun p. P. Cybul
II m-ce: Jakub Ciepielewski kl. III S.P. Pałecznica, opiekun p. A. Trojak
II m-ce: Weronika Powroźnik kl. I S. P Niedźwiada opiekun p. A. Sidor
III m-ce: Adrian Kalbarczyk kl. III S.P. Pałecznica, opiekun p. A. Trojak
III m-ce: Igor Kozak kl. III S. P. Niedźwiada, opiekun p. P. Cybul

Organizatorzy konkursu pt. „ Anioł” to : Elżbieta Karczewska,
Anastazja Szczygieł i Anna Trojak.

Kolędnicy misyjni
W tym roku kolejny raz Kolędnicy misyjni
mieszkańców naszej wsi. Kolędowali na rzecz
i Libanu. Łącznie kolędowało 31 uczniów,
5 grup. Spotkali się z wielką hojnością
i życzliwym przyjęciem.

wyruszyli do
dzieci z Syrii
podzieleni na
mieszkańców

Wizyta w muzeum
Misyjnym w Natalinie
11stycznia 2018 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy
odwiedzili Muzeum Misyjne w Natalinie koło Lublina. Podczas tej
wizyty oglądaliśmy przedmioty związane z Afryką, o których bardzo
ciekawie opowiadał ojciec Mariusz. Dzieci grały na instrumentach
muzycznych, oglądały film o Afryce, z wielkim zainteresowaniem
słuchały opowieści o świętych męczennikach z Ugandy, zadawały
pytania.
Na zakończenie zgromadziliśmy się w kaplicy na wspólną
modlitwę. Czas spędzony w muzeum minął bardzo przyjemnie i szybko.
Musieliśmy się pożegnać i udaliśmy się zgodnie z planem do teatru im.
Juliusza Osterwy. Wyjazd zorganizowała Elżbieta Karczewska
katechetka.

Ogólnopolski Program
Edukacyjny
„Trzymaj Formę”
Klasy V i VI Szkoły Podstawowej im. K.S.W, w Pałecznicy
brały udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj
Formę”.
Tematyka zajęć dotyczyła zagadnień związanych ze zdrowym
odżywianiem i aktywnością fizyczną.
Zajęcia odbywały się od listopada 2017 do stycznia 2018r. podczas
godzin wychowawczych, lekcji wychowania fizycznego oraz
wychowania do życia w rodzinie. Jednym z elementów programu był
konkurs kulinarny „Książka kucharska w rękach dziecka”, gdzie
kształtowano zaradność życiową poprzez umiejętne przygotowanie
smacznych sałatek z zachowaniem zasad BHP i higienicznych
warunków pracy.

Zabawa Choinkowa

27 stycznia 2018r. uczniowie szkoły wspólnie bawili się na
zabawie choinkowej. W trakcie zabawy przybył Mikołaj , który
obdarował dzieci prezentami. W czasie zabawy dzieci brały udział
w różnych konkursach przeprowadzanych przez animatora, który
prowadził imprezę. Był również czas na słodki poczęstunek
przygotowany przez rodziców.

Dzień Babci i Dziedka

Styczeń to zimowy miesiąc, ale sa też takie dni w które od razu
robi się cieplej. Mowa tu o Dniu Babci i Dziedka, który w naszym
przedszkolu obchodzony był 22 stycznia 2018r. Na uroczystośc bardzo
licznie przybyli dziadkowie.
Przedszkolaki i dzieci z klasy 0 bardzo wdzięcznie i szczerze
wyraziły swoje przywiązanie i szacunek kochanym Babciom
i Dziedkom prezentując program artystyczny. Dziękowano za
cierpliwość, opiekę, czas jaki poświęcają swoim wnukom oraz za ogrom
bezinteresownej miłości. Na koniec dzieci złożyły Babciom i Dziadkom
życzenia i wręczyły niespodzianki przygotowane wspólnie z paniami.
Uroczystość zakończono wspólną gościną przy stole zastawionym
słodkościami przygotowanymi przez rodziców. Był to dzień
niezwykły, nie tylko dla dzieci,ale także dla zaproszonych gości, dzień
pełen wzruszeń, uśmiechów i radości.

„Pola Nadziei”
Dnia 8 kwietnia 2018 r. uczniowie S.P. im K.S.W. W Pałecznicy
włączyli się w przeprowadzenie akcji „ Pola Nadziei” służącej
niesieniu pomocy hospicyjnej.
Przed kaplicą w Pałecznicy odbyła się kwesta ( jako zbiórka
publiczna).
Zebrane środki – ogółem w akcji 79491,80 zł zostały w całości
przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Społecznego
Zakładu Opieki Hospicyjnej im. ks. Andrzeja Tokarzewskiego
w Lubartowie.
W kweście uczestniczyła Wiktoria Jemielniak – kl IV, Kornelia
Telepska - kl V , Wiktoria Szlachta – kl VI, Patrycja Lakowska – kl
VII pod opieką p. Anny Piechoty.

Wielkanoc 2018

28 marca 2018r.odbył się apel z okazji Świąt Wielkanocnych.
Został on przygotowany przez uczniów klasy V i VI pod kierunkiem
p. Anny Piechoty i p. Elżbiety Karczewskiej.

Dzień Ziemi

25 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy odbył się apel z okazji Dnia
Ziemi, który miał na celu promowanie postaw ekologicznych wśród
dzieci i młodzieży. Został przygotowany przez p. Marylę Staszek
i klasę VI.
Młodzi artyści opowiedzieli o problemach z jakimi zmaga się
świat, związanymi głównie z zanieczyszczeniem środowiska czy
odpadami. Mówili o tym, że wszyscy muszą szanować przyrodę i dbać
o planetę, na której żyją, bo jest ona naszym wspólnym dobrem. Były
wiersze i piosenki o tematyce ekologicznej. Przedstawienie
w szczególności zaciekawiło najmłodszą widownię.
Na koniec wręczono dyplomy i nagrody książkowe dla 13
uczestników konkursu SKO pt. „Nasze lasy”.

3 Maja

27 maja 2018r. odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Apel przygotowali uczniowie z klasy VI i VII
pod kierunkiem p. Joanny Baran i p. Elżbiety Karczewskiej.
Uczniowie przybliżyli okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja
oraz najważniejsze jej uchwały.

Konkursy:

Jestem bezpieczny

Drużyna szkoły w składzie: Natalia Dudzik kl. IV, Kornelia
Telebska kl. V, Natalia Wronowska kl. V wzięła udział w gminnym
konkursie prewencyjnym „ Jestem Bezpieczny”. Konkurs został
przeprowadzony 25 kwietnia 2018r. w Niedźwiadzie. Drużyna naszej
szkoły zajęła II miejsce.

Dyktando z Języka
Angielskiego
Dnia 4 czerwca 2018 roku w szkoły S. P im. K.S.W. W Pałecznicy
Michał Wójtowicz kl VI, i Julita Stanisławska kl VII przystąpili do
rywalizacji w napisaniu dyktanda z języka angielskiego. Tekst
dyktanda związany z tematyką wakacyjną, został trzykrotnie
odczytany przez organizatora konkursu. Dyktando zostało
sprawdzone przez organizatorów i komisja wyłoniła zwycięzców.
Michał Wójtowicz zajął II miejsce i otrzymał dyplom i nagrody. Julita
Stanisławska otrzymała wyróżnienie i także otrzymała dyplom
i nagrody.
Gratulujemy umiejętności i wiedzy. Konkurs służył rozpowszechnianiu
kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, a także propagowaniu
znajomości języka angielskiego. Do konkursu uczniów przygotowała
p. Anna Piechota.

Szkolny konkurs pięknego
czytania dla klas IV-VII
W konkursie, który odbył się 25 kwietnia 2018 r. wzięło udział siedem
dziewcząt z klas IV-VII. Celem konkursu to:
popularyzacja
literatury wśród młodych odbiorców, rozwijanie umiejętności odbioru
dzieł literackich, kształcenie umiejętności pięknego czytania wśród
młodego pokolenia, budzenie wyobraźni młodego człowieka, rozwijanie
twórczych talentów.
Uczennice samodzielnie wybierały ciekawy fragment książki
i przygotowywały się do pięknego głośnego czytania. Czas prezentacji
nie mógł przekraczać 4 minut. Komisja Konkursowa oceniała technikę
czytania (płynność i lekkość mowy, poprawność artykulacji głosek,
dykcja i tempo czytania), środki artystycznego wyrazu (pauzowanie,
tempo jako środek ekspresji, modulacja głosu i jego natężenie, akcent
zdaniowy, mimika, ewentualny gest, tzw. „intuicja artystyczna”,
postawa, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą,
zachowanie czytającego, radzenie sobie z tremą).
Wyniki przedstawiają się następująco:
1. Weronika Cieniuch,
2. Aleksandra Gąsior,
3. Patrycja Laskowska, Natalia Dudzik.
Wspaniale poradziły sobie także: Izabela Laskowska, Martyna
Bogusz,Weronika Urban.

Szkolny konkursu
recytatorski dla klas
IV-VII

Szkolny konkurs recytatorski odbył się 17 kwietnia 2018 roku. Wzięło
w nim udział jedenaście osób z klas IV-VII. Chętni uczniowie
samodzielnie wybrali wiersz do recytacji, przygotowali swoją
interpretację głosową. Celem konkursu była popularyzacja literatury
polskiej, szczególnie poezji Zbigniewa Herberta, upowszechnianie
kultury żywego słowa oraz kształtowanie wrażliwości literackojęzykowej.
Przy ocenie kierowano się następującymi kryteriami: dobór tekstu do
predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja głosu, dykcja
i wyrazistość. Komisja oceniająca wystąpienia była pod wrażeniem
zaangażowania uczniów. Wiersze były ciekawe i poprawnie
zaprezentowane. Publiczność oklaskiwała gromkimi brawami
wszystkich uczestników konkursu.
Komisja konkursowa zdecydowała, że wyróżnienia w konkursie
otrzymują: Izabela Laskowska, Michał Maleszyk, Patrycja Gąsior,
Weronika Cieniuch, Weronika Urban.
Cztery osoby reprezentowały naszą szkołę w Gminnym Konkursie
Recytatorskim w Niedźwiadzie.

Program antytytoniowy
edukacji zdrowotnej dla
klasy IV
„Bieg po zdrowie”
Na terenie S. P. im K.S.W. W Pałecznicy w dniach 13-02-2018 – 2603-2018r. klasa IV uczestniczyła w zajęciach o tematyce
prozdrowotnej. Celem programu było propagowanie zdrowego
i higienicznego stylu życia poprzez promowanie mody na niepalenie
w aspekcie chorób cywilizacyjnych.
Koordynator stosował
zróżnicowane metody aktywizujące podczas zajęć. Uczniowie uczyli
się asertywnej odmowy, przeprowadzali i analizowali wywiad z osobą
niepalącą, tworzyli projekty o skutkach palenie papierosów.
Tematyka zajęć była ciekawa , a w pomoc dzieciom angażowali się
rodzice.

XXI Turniej o Puchar Wójta
Gminy Niedźwiada
16 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej w Górce Lubartowskiej
odbył się turniej sportowy, w którym uczestniczyło 6 szkół z terenu
Gminy Niedźwiada. Każdą szkołę reprezentowało po dwóch uczniów
z klas I- VII, którzy mieli za zadanie wykazać się sprawnością
fizyczną w następujących konkurencjach tj. Wyścig stworków, Wyścig
surfera, Rzut kółkiem do celu, Bieg żołnierski, Bieg do szkoły.
Atmosfera turnieju była wspaniała, drużyny z poszczególnych szkół
walczyły bardzo ambitnie. Wszystkie szkoły za udział w turnieju
otrzymały nagrody.

Gminne zawody sportowe
23 maja w Niedźwiadzie odbył się gminny turniej mini piłki nożnej
„5”. W zawodach uczestniczyli uczniowie klas IV-VI z terenu gminy
Niedźwiada. W turnieju rywalizowały drużyny dziewcząt i chłopców.
Reprezentanci naszej szkoły zajęli odpowiednio - I miejsce chłopcy i II
miejsce dziewczęta.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów
sportowych.

Wycieczka do
Częstochowy

17 maja 2018r. uczniowie klasy III razem ze swoimi rodzicami wybrali
się na wycieczkę do Częstochowy. Wyjazd ten został zorganizowany
po I Komunii klasy III przez katechetkę p. Elżbietę Karczewską.
W Częstochowie dzieci wzięły udział w mszy świętej przed
cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, zwiedziły
zbrojownię, skarbiec oraz samo miasto.

Dzień Dziecka

8 czerwca 2018r. uczniowie naszej obchodzili „Dzień
Dziecka”. Rada Rodziców zapewniła dzieciom wspaniałą zabawę
zapraszając animatorów z firmy „ Majeczka”, którzy przygotowali
zabawy i konkursy dla wszystkich dzieci. W miłej i wesołej atmosferze
wszyscy bawili się na świeżym powietrzu nad zalewem w Pałecznicy.

Dzień Matki i Ojca
31 maja i 14 czerwca w naszej szkole odbyły się uroczyste spotkania z
rodzicami z okazji ich święta. Klasy przedszkolne oraz klasa I i klasa
III przygotowały krótki program artystyczny dla rodziców. Znalazły
się w nim wierszyki, piosenki, scenki teatralne oraz układy taneczne,
Na koniec dzieci złożyły kochanym rodzicom życzenia i wręczyły
przygotowane prezenty. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.
Był to dzień niezwykły, pełen wzruszeń, uśmiechów i radości.

Wyprawa w Bieszczady
Od 13 do 15 czerwca uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność
być na wycieczce w Bieszczadach.
Pierwszym punktem wyprawy był Kopiec w Przemyślu oraz
zwiedzanie miasta. W ciągu trzech dni odwiedzili muzeum, w którym
uczniowie oglądali wiele gatunków zwierząt występujących
w Bieszczadach. Wędrowali urokliwymi szlakami, aby zobaczyć
i podziwiać piękno bieszczadzkiego krajobrazu. Odwiedzali
bieszczadzkie żubry, dwie zapory, z których jedną była zapora
w Solinie. Zakupili pamiątki związane z tym miejscem i wybraliśmy
się na rejs statkiem po Jeziorze Solińskim. Wycieczka
wszystkim
bardzo się podobała. Uczestnicy szczęśliwi i zadowoleni wrócili do
Pałecznicy.

II Gminne Przełajowe
Biegi pod patronatem
Dyrektora Obsługi
Oświaty w Niedźwiadzie
Roberta Kwaśniewskiego
19 czerwca 2018r. odbyły się w Niedźwiadzie Gminne Przełajowe
Biegi pod patronatem
Dyrektora Obsługi Oświaty Roberta
Kwaśniewskiego. W biegach przełajowych wzięły udział szkoły
podstawowe z naszej gminy oraz gimnazjum w Niedźwiadzie.
Szkołę Podstawową w Pałecznicy reprezentowało 23 uczniów
klas III-VII. Nasi uczniowie wykazali duży poziom sprawności
fizycznej, dlatego też zajęli bardzo dobre miejsca: w kategorii
dziewczęta i chłopcy VII klasa szkoła podstawowa i II i III
gimnazjum – I miejsce zajęła Patrycja Laskowska, a Konrad
Budzyński III miejsce. W kategorii chłopcy i dziewczęta III-IV klasa
Wiktoria Jemielniak zajęła III miejsce, medale otrzymali także Kacper
Tomasiak, Aleksandra Gąsior, Izabella Laskowska, Adrian
Wygadańczuk.
Wyróżnione osoby otrzymały puchary, medale i dyplomy.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Biegów Przełajowych i życzymy
realizacji dalszych aspiracji sportowych.

Rozbudowa budynku
Szkoły Podstawowej
w Pałecznicy

Dnia 22 marca 2018r. Urząd Gminy w Niedźwiadzie
przekazał plac budowy dla inwestycji pod nazwą „Rozbudowa
budynku Szkoły Podstawowej w Pałecznicy” wykonawcy – Maximus
z Lubartowa.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności wczesnej edukacji
na terenie Gminy Niedźwiada poprzez utrzymanie dotychczasowych
miejsc przedszkolnych a także wzrost liczby dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym.

Zakończenie roku
szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018r. zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018.
Szczęśliwi uczniowie odebrali świadectwa szkolne z promocją do
następnej klasy oraz nagrody książkowe ze wysokie wyniki w nauce
i udział w konkursach szkolnych. Po spotkaniu z kolegami
i wychowawcą w klasie uczniowie powitali nadchodzące wakacje.

