„ ...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 1 września 2015 roku w
Szkole Podstawowej w Pałecznicy
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego
chociaż

2015/2016.
na

dworze

Uczniowie,
panował

niesamowity upał, starali się 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.
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21 września 2015 roku odwiedziła nas grupa
teatralna ze Studia Artystycznego „MAGIK” z Białegostoku. To dzięki niej
mogliśmy przekonać się, jaki los czeka tych,
którzy postępują podobnie do liska Okrutnisia.
Używanie przemocy wobec innych, słabszych od
siebie nie pozostanie bez kary.
Uwięziony przez lisa zajączek został przez
nas
cudownie
ocalony,
bohatersko
oswobodziliśmy go z pułapki, dzięki czemu mógł
zamieszkać w domku na leśnej polanie. Nie była to jednak zwykła chatka:
„Domek jest dla tego, kto ma serce dla każdego”. Nic więc dziwnego, że
miejsca w nim nie znalazł Okrutniś. Musiał
zatem uciekać daleko... Za swoje straszne
zachowanie poniósł srogą karę.
Za piękną, pełną wrażliwości postawę
oraz ogromne zaangażowanie podczas teatrzyku
wszyscy zostaliśmy zaproszeni do cudownego
domu. Na zakończenie wspólnie odśpiewaliśmy
piosenkę:
„(…) Bez przemocy świat jest piękny
wszyscy dobrze czują się.
Bez przemocy świat jest piękny
każdy przecież liczy się (…).”
Przedstawienia teatralne są wspaniałą formą nauki, rozwijają fantazję,
wyobraźnię i twórcze myślenie.
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„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na
rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii,
zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena
i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad
czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała
Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.
W dniu 24 września 2015r. Szkoła Podstawowa w Pałecznicy przyłączyła się
również do ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Uczniowie naszej szkoły
wraz ze swoimi wychowawcami sprzątali okolice naszej szkoły upiększając
naszą planetę Ziemię. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na problem
zaśmiecania ulic oraz uświadomienie, że każdy z mieszkańców jest
odpowiedzialny za czystość w naszej okolicy.
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Henryk Sienkiewicz pięknie określił swoje postrzeganie dla muzyki mówiąc, że
„Muzyka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć
nie podobna”. To właśnie autor tych słów, Henryk Sienkiewicz i jego „Janko Muzykant” był
inspiracją do kolejnej części warsztatów muzycznych prowadzonych przez Marcina Jóźwika
w Szkole Podstawowej w Pałecznicy dnia 30 września 2015 roku. Marcin Jóźwik muzyką
zajmuje się od zawsze. Swoje talenty rozwijał na Akademii Muzycznej w Łodzi. Tam też
przeprowadził badania w trakcie których skoncentrował się głównie na zagadnieniach
związanych z egzaminami. Do nich należy stres egzaminacyjny. Dzięki badaniom wykazał,
że warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalne z pomocą muzyki obniżają poziom lęku
związanego z taką sytuacją. Wynika to z nabytych w trakcie warsztatów umiejętności
radzenia sobie ze stresem. Dlatego też Szkoła Podstawowa w Pałecznicy już po raz kolejny
gościła muzycznego bohatera w swoich progach. W brzmiących dźwiękach inspirowanych
„Jankiem Muzykantem” uczniowie odkrywali cztery strony świata. W czasie warsztatów
muzyka wybrzmiewała z szerokiego wachlarza instrumentarium. Artysta grał na trąbce,
publiczność delektowała się również dźwiękiem skrzypiec i pianina. Warsztatom
towarzyszyły liczne ćwiczenia praktyczne, w czasie których ruch łączył się z muzyką.
Jakie jest bogactwo świata muzyki? Jakie talenty muzyczne odkrywają w sobie ludzie?
Jak trudno grać na instrumentach muzycznych? Na te i wiele innych pytań uczniowie z
Pałecznicy poszukiwali odpowiedzi podczas warsztatów. „Ja nie widziałam nigdy trąbki tak
naprawdę” – mówi Natalka z I klasy dodając, że „lepiej grają skrzypce niż trąbka”. W czasie
spotkania cała społeczność mogła się również uczyć jak słuchać młodszych kolegów. Okazuje
się, że nie jest to zbyt łatwe dla tych starszych, ale jak ważne dla tych młodszych, którzy mają
tak wiele do przekazania. Uczniowie doświadczali jak bardzo muzyka wpływa na stan
naszego ducha i ciała.
Warsztaty się zakończyły, ale muzyka pozostała w nas… do następnego spotkania.
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Z okazji Dnia Chłopaka
wiele uśmiechów, a mało złości,
jak najmniej smutków, dużo radości,
długich wakacji i moc słodyczy.
Tego Ci dzisiaj… życzy.

I u nas w Szkole Podstawowej w Pałecznicy takie i inne życzenia
rozbrzmiewały w dniu 30 września 2015 roku. Wszystkie koleżanki życzyły
chłopcom wszystkiego co najlepsze, najpiękniejsze wręczając drobne upominki.
Tego dnia również, żeby uczcić „Dzień Chłopaka” odbyła się dyskoteka w
czasie której wszyscy bawili się fenomenalnie.
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Dnia 13 października 2015 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Pałecznicy świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Życzeniom nie było końca, a
dla nauczycieli najważniejsze było to, że płynęły one prosto z serca.
Choć dzieli wielka nas różnica
Twych doświadczonych - naszych młodych lat,
Jednak zatarła się granica,
Którą pokoleniom stawia świat.
Widzimy nieraz, że znużenie
Na czole Twoim kładzie cienie,
A jednak zawsze masz siły,
Byśmy się dobrze uczyli,
By nie był stracony czas!
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Dnia

19

października

2015

roku

uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej
w Pałecznicy wyjechali do Lublina na
wycieczkę.

Swoją

wielką

przygodę

rozpoczęli w Sali zabaw „Koziołek” skąd udali się na chwilę relaksu
podziwiając fenomenalną wystawę klocków LEGO.
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Jesteśmy dumni, że na Gminnych Zawodach Sportowych w Niedźwiadzie
reprezentowali nas nasi uzdolnieni koledzy. Jak się okazało są całkiem
utalentowani i dobrze rokują na przyszłość.
Cieszymy się, że w kategorii Indywidualnego Tenisa Stołowego III
miejsce na podium należało do Krystiana Kubery. Miłosz Zdunek i Mikołaj
Dudzik zajęli V miejsce. Uczniom naszym gratulujemy i czekamy na więcej.
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W dniu 28 października 2015 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 róg obfitości wypełniony słodyczami.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
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Dnia

4

listopada

2015

roku

mogliśmy obejrzeć fantastyczną bajkę pt „Calineczka”. Wszyscy oglądaliśmy
przedstawienie, ponieważ bardzo lubimy tę bajkę. Za każdym razem
odkrywamy w niej coś nowego, coś co ujmuje nasze serca.
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Z okazji 97 rocznicy odzyskania
niepodległości dnia 12.11.2015 roku
uczniowie
część
„BARWY
Patriotyczne

MOJEJ
wiersze,

OJCZYZNY”.
piosenki

i

inscenizacja przybliżyły dzieciom ważne
fakty oraz uświadomiły wartość tego
radosnego święta.
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z klasy VI przygotowali

artystyczną

pod

hasłem

Dnia 25 listopada 2015 roku odbyła się zabawa
Andrzejkowa, której towarzyszyły wróżby.
Wszyscy
bawili się przy
muzyce

w

pięknie

udekorowanej

sali

gimnastycznej.

Zabawę rozpoczęły wróżby. Uczennice
przepowiadały

przyszłość

pozostałym uczniom.
Następnie przyszedł
czas na dobrą zabawę i
tańce.
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25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia. W
tym dniu przedszkolaki nie zapomniały o swoich ulubieńcach. Każde dziecko
przyszło ze swoim przyjacielem. Odwiedziły nas misie duże, małe, kolorowe,
puchate. Zabawy zaczęły się od poznania naszych ,,gości". Każde dziecko
przedstawiło swojego misia, opowiedziało skąd go ma i w jaki sposób bawi się z
nim. Pani opowiedziała historię pluszowego misia. Następnie dzieci rozpoznawały
portrety znanych misiów. Dzieci świetnie się bawiły rysując misie po śladzie,
trudność polegała na tym, że rysujący miał zasłonięte oczy ,a druga osoba
prowadząc kolegę za rękę pomagała mu. Nie zabrakło również zabaw ze swoimi
ulubieńcami przy wtórze ,,misiowych" piosenek.
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Niech czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie pełen atmosfery radości,
wytchnienia i zatrzymania
od codziennego pędu.
Życzymy, by Św. Mikołaj
przyniósł Wam
najpiękniejszy prezent - dużo miłości!
Życzymy wszystkim Dzieciom
ich

Rodzicom wszystkiego najlepszego.

Dnia 22 grudnia 2015 roku
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Pałecznicy wykonali uroczysty apel
wigilijny. Podczas przedstawienia
uczniowie przypomnieli zwyczaje
polskiego Bożego Narodzenia i
śpiewali kolędy. Całą uroczystość
oglądali uczniowie, pracownicy
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szkoły, Rodzice uczniów oraz przybyli goście.
W grudniu 2015 roku został zorganizowany I Gminny Konkurs na
,,Bombkę choinkową” w Szkole Podstawowej im.
Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy. W
Konkursie

wzięło

wykonanych

udział

przez

99

uczniów

prac
szkół

podstawowych z terenu Gminy Niedźwiada.
Wszyscy

laureaci,

osoby

wyróżnione

społeczność lokalna zgromadzili się w

oraz

Pałecznicy

dnia 8 stycznia 2016 roku na
podsumowaniu

Konkursu,

ogłoszeniu wyników oraz
wręczeniu

nagród.

Na

początku spotkania Pan
Dyrektor

–

Stanisław

Jednous powitał wszystkich
zebranych gości.
W dalszej części uczniowie ze Szkoły

Podstawowej w

Pałecznicy zaprezentowali Jasełka, które jeszcze na chwilę roztoczyły w
Pałecznicy atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.
Po gromkich brawach jakie zebrali młodzi
artyści

organizatorzy

przeszli

do

podsumowania Konkursu. Nad całym
przebiegiem Konkursu czuwała Komisja
Konkursowa w składzie:
Pietrzela,

Krystyna

Zdzisława

Dziedzic,

Aneta

Wójcik Wróblewska oraz Alina Mroczek,
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która dokonała ostatecznych wyborów co nie było łatwym zadaniem.
W grupie wiekowej klas I-III nagrodzono prace następujących uczniów:
1. Kacper Krupa kl. III – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
2. Izabela Kubera kl. I – Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Książęcej
3. Adrian Kalbarczyk kl. I – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
W grupie wiekowej klas I- III wyróżniono prace następujących uczniów:
1. Maja Moryc kl. III- Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
2. Jakub Zastawny kl. II – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
3. Błażej Bogusz kl. II – Szkoła Podstawowa w
Niedźwiadzie
4. Maja Gdula kl. II – Szkoła Podstawowa
w Niedźwiadzie
5. Kacper Zieliński kl. I – Szkoła
Podstawowa w Pałecznicy
6. Michał

Urban

kl.

I

–

Szkoła

Podstawowa w Pałecznicy
W grupie wiekowej klas IV-VI nagrodzono prace następujących uczniów:
1. Małgorzata Szczęch kl. V- Szkoła Podstawowa Górka Lubartowska
2. Wiktoria Feret kl. VI – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
3. Weronika Dobrzańska kl. VI – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
W grupie wiekowej klas IV- VI wyróżniono prace następujących uczniów.
1. Katarzyna Kuźmicz kl. VI – Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
2. Natalia Wronowska kl. IV – Szkoła Podstawowa w
Pałecznicy

16

3. Patrycja Laskowska kl. V – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy
4. Mikołaj Dudzik kl. VI- Szkoła Podstawowa

w

Pałecznicy
5. Miłosz Zdunek kl. VI - Szkoła
Podstawowa

w

Pałecznicy
Nagrody w I Gminnym
Konkursie

na

choinkową”

była

,,Bombkę
Szkoła

Podstawowa im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego

w

Pałecznicy.

Prace, które wpłynęły na Konkurs
były fantastyczne. Każda jedna
zachwycała swoją oryginalnością.
Organizatorzy Konkursu życzą
wszystkim

nagrodzonym

wyróżnionym
fenomenalnej
poczucia

i

artyzmu,
wyobraźni

estetyki

i

wyrażając

nadzieję na spotkanie w kolejnej edycji
Konkursu już za rok.
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W dniach od 16 listopada do 11 grudnia 2015r. na terenie Szkoły
Podstawowej w Pałecznicy prowadzona była zbiórka darów rzeczowych w
ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” dla dzieci potrzebujących
pomocy z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji
materialnej i niepełnosprawnych.
Akcję prowadził powołany Sztab Akcji kierujący akcją i nadzorujący
zbiórki darów. W skład Sztabu wchodzili: p. D. Kaczor, p. M. Staszek, p. A.
Trojak, p. J. Baran i p. A. Mroczek. W organizacji Akcji i pracy Sztabu
uczestniczył również p. dyrektor S. Jednous.
W ramach akcji zbierane były: odzież, zabawki, książki, artykuły szkolne
i papiernicze, środki higieny osobistej, słodycze i trwałe artykuły spożywcze.
Dary zbierane były przez uczniów – wolontariuszy podczas przerw
międzylekcyjnych i przed zajęciami w szkole. W trakcie akcji odbyła się
również zbiórka darów podczas dyskoteki andrzejkowej. Dary zbieraliśmy także
podczas tzw. Wielkiej Zbiórki Ulicznej na terenie szkoły w dniu 29 listopada
2015r. W czasie akcji zebrano 86.2 kg darów, które przekazano do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie.
Z informacji od pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej uzyskaliśmy
informację, że 13 rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy
Niedźwiada otrzymało pomoc w formie paczek.
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W dniach 29 stycznia 2016 i 1 lutego
2016

roku

w

Szkole

Podstawowej

w

Pałecznicy obchodzono Dzień Babci i Dziadka.
Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości,
która stała się tradycją naszej szkoły.
Aby podziwiać występy swoich kochanych wnuków babcie i dziadkowie
chętnie przybyli zarówno pierwszego dnia,
kiedy to uroczystość przygotowywały
grupy przedszkolne, jak i drugiego dnia,
kiedy to klasy I-III były gospodarzami
uroczystości.
udekorowanej

W

pięknie

sali

uczniowie
przedstawili
program

artystyczny.

deklamowane
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Były

wierszyki,

piosenki oraz życzenia. Warto zaznaczyć, że każdy z wnuków wziął czynny
udział w przedstawieniu.
Po częściach artystycznych dzieci wręczyły babciom i dziadkom
własnoręcznie wykonane laurki i upominki. Po uroczystości nastąpiła chwila dla
fotografa, kiedy to można było wykonać wspólne zdjęcie z babcią i dziadkiem.
Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich babć i
dziadków. Dzień w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…
Jedna z sentencji głosi: „Serce jest bogactwem, które się nie sprzedaje ani nie
kupuje, ale które się ofiaruje” (Gustaw Flaubert). Dlatego też dziękujemy
wszystkim babciom, dziadkom, prababciom i pradziadkom za bezgraniczną
miłość, dobroć i ciepło i życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.
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Walentynki przypadają 14 lutego. Stałym elementem tego święta jest
wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Dlatego w
naszej szkole jest organizowana poczta walentynkowa. Każdy może wysłać
kartkę walentynkową dla osoby którą bardzo lubią. wysłane kartki wręczane są
adresatom. Jest to bardzo radosne i miłe święto.
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I wreszcie przyszedł dugo oczekiwany
czas… czas ferii zimowych. Lekcji nie było
w dniach od 15 do 28 lutego 2016 roku.
Cieszymy się, ale jeszcze większej radości
dostarczyły nam atrakcje przygotowane na
ten czas przez szkołę. I tak uczniowie naszej
szkoły mogli pojechać do kina w Lubartowie
na film pt „Rodzinka nie z tej ziemi” oraz do kina
do Lublina. Kolejną atrakcją przygotowaną na ten czas wolny był wyjazd na
basen. Ponadto, uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia organizowane w
szkole. W tym przypadku największym powodzeniem cieszyły się zajęcia na
Sali gimnastycznej. Szkoda, że wszystko co dobre szybko się kończy…
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Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co najlepsze,
spełnienia marzeń
zadowolenia z siebie,
dużo szczęścia i uśmiechu
oraz wiele radości życiowej!
Tego dnia – 8 marca – nie zapomina się o żadnych kobietach
upiększających naszą planetę. Zarówno o tych młodszych kobietkach, jak i o
tych starszych pamiętamy każdego dnia, ale fakt, że są z nami świętujemy
właśnie dziś wręczając im kwiaty i laurki.
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1. Uczniowie w roli nauczycieli. Pomoc w prowadzeniu lekcji.
2. Przezwyciężamy zimę kolorami Wiosny.
Ubieramy się w kolorowe, radosne przywołujące Wiosnę stroje.
Pamiętamy o wiosennych dodatkach (kapelusze, bransoletki, naszyjniki).
UWAGA KONKURS: wybory Klasowej Królowej Wiosny.
3. Dajemy innym radość – jesteśmy dla siebie mili, kulturalni, sympatyczni,
ładnie się wypowiadamy.
Mówimy innym szczere, miłe słowa, obdarowujemy

komplementami.

UWAGA KONKURS: wybory Klasowego Dżentelmena.
4. Zero smutków, maksimum uśmiechu. Podaj dalej uśmiech, nie zarażaj innych
ponurą zimową miną.
5. Łańcuch szczęścia – podaj dalej dobry uczynek.
Pamiętaj, kiedy ktoś będzie dla Ciebie miły, Ty spróbuj się odwdzięczyć i
jak najszybciej zrób coś dobrego dla innej osoby.
Czas: 21 marca 2016r. (poniedziałek).
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Miejsce: Szkoła Podstawowa w Pałecznicy.
Przewidujemy dobrą zabawę, wiele radości, uśmiechów i miłą atmosferę
w szkole!
Samorząd Uczniowski
SP w Pałecznicy

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy serdeczne życzenia, wesołego Alleluja
oraz dużo zdrowia i pogody ducha.
Dnia 23 marca 2016 roku świętowaliśmy zbliżające się Święta Wielkiej
Nocy. Dnia tego uczniowie klas młodszych przygotowali apel przybliżający
nam tradycje i obyczaje Wielkanocne. Po oficjalnych uroczystościach zostały
ogłoszone wyniki konkursu na „Palmę Wielkanocną”. W Konkursie udział
wzięło
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uczniów

ze

Szkoły

Podstawowej w Pałecznicy.
Wyniki Konkursu w kategorii klas IIII:
I miejsce – Krzysztof Lisek
II miejsce – Kacper Tomasiak
III miejsce – Adrian Kalbarczyk
Wyróżnienia otrzymali:
Oliwia Trąbka
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Jakub Ciepielewski
Amelia Jóźwiak
Nikodem Szczepanek
Angelika Sidor
Marcin Mucha
Wyniki Konkursu w kategorii klas IV-VI:
I miejsce – Natalia Wronowska
II miejsce Dominika Zielińska
III miejsce – Amelia Ciepielewska
& Dominika Chdkiewicz
Wyróżnienia otrzymali:
Patrycja Gąsior
Natalia Sidor
Wiktoria Szlachta
Julita Stanisławska
Weronika Dobrzańska
Wiktoria Pikul
Łukasz Gdula
Wszystkim, którzy odważyli się zaprezentować swój artyzm i wzięli
udział w konkursie GRATULUJEMY i życzymy dalszej wytrwałości w
rozwijaniu swoich talentów artystycznych.
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