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INAUGURACJA ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019
3 września 2018 roku uroczyście otworzyliśmy nowy rok szkolny 2018/2019.
Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Św. w Kaplicy w Pałecznicy. 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 sierpniu zostały ukończone prace związane z rozbudową budynku szkolnego.
W roku szkolnym 2018-2019 uczniowie klasy VII i VIII oraz przedszkolaki będą zdobywać wiedzę
w nowych salach .
Życzymy wszystkim Uczniom, Nauczycielom oraz Pracownikom Niepedagogicznych pomyślności
w nowym roku szkolnym.

W roku szkolnym 2018-2019 uczniowie będą zdobywać
wiedzę pod kierunkiem następujących nauczycieli:
p. dyrektor Stanisław Jednous – informatyka, technika
p. Anna Trojak - oddział przedszkolny 3-4 latki
p. Dorota Kaczor - oddział przedszkolny 5-6 latki klasa 0
p. Alina Mroczek - klasa I
p. Aneta Wójcik Wróblewska – klasa II
p. Elżbieta Karczewska - wychowawca klasy IV, religia, historia, muzyka
p. Anastazja Szczygieł - wychowawca klasy V, matematyka, plastyka
p. Anna Piechota - wychowawca klasy VI, j.angielski, biblioteka
p. Maryla Staszek - wychowawca klasy VII, przyroda, biologia, wychowanie fizyczne,
wychowanie do życia w rodzinie
p. Joanna Baran - wychowawca klasy VIII, j. polski
p. Przemysław Pawlas – geografia, logopedia
p. Teresa Szkodzińska – j. niemiecki
p. Agata Budzyńska – chemia, fizyka
p. Małgorzata Braun – religia
p. Agnieszka Wronisz – edukacja dla bezpieczeństwa
p. Agnieszka Marzec – wiedza o społeczeństwie, pedagog szkolny
p. Zdzisław Trochimiuk - wychowanie fizyczne

WYBORY DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Tradycją w naszej szkole jest, że wrzesień to czas kiedy przeprowadzamy wybory do
Samorządu Uczniowskiego.
W roku 2018-2019 również tradycji stało się zadość. Wybory do Samorządu Uczniowskiego
odbyły się 20.09.2018 roku
Kandydaci do pełnienia ważnych funkcji w samorządzie mieli do spełnienia ważne
zadanie, które polegało na zebraniu podpisów na listach zgłoszeń oraz zdobyciu jak
największej liczby głosów.
Oto wyniki wyborów:
Przewodniczący – Oskar Ferenc
Zastępca – Patrycja Laskowska
Sekretarz – Julia Tchórz
Przedstawiciele klas: Maja Szlachta, Klaudia Pszczoła, Michał Brygoła, Aleks Pikul,
Kornelia Telepska, Norbert Sidor, Weronika Urban.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989,
kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już
rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.
W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja
odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji
w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze,
członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.
Akcja ,,Sprzątanie świata" w naszej szkole odbyła się 21.09.2018r.. Uczniowie
z poszczególnych klas pod opieką nauczycieli porządkowali wyznaczony teren. Chętnie
i z dużym zaangażowaniem sprzątali przydzielony obszar. Celem akcji było uwrażliwienie
na czystość w szkole i poza szkołą oraz wzrost świadomości segregacji odpadów wśród
dzieci i młodzieży. Teraz jest czysto i przyjemnie.

DZIEŃ CHŁOPAKA
1 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły świetnie bawili się podczas
dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.
Dyskotekę zorganizował Samorząd Uczniowski.
Wszyscy chłopcy zostali wcześniej obdarowani prezentami w dniu swojego święta.

DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

Święto Edukacji Narodowej uczciliśmy 12 października. Uczniowie wręczyli nauczycielom
i pracownikom szkoły przygotowane przez siebie kartki z życzeniami.

WYCIECZKI ...
Dnia 25 września 2018r. uczniowie klasy 0, I i II
byli w SM w Lubartowie na przedstawieniu pt.:
„Pszczółka Maja” wystawionym przez aktorów
Narodowego Teatru Edukacji im. Adama
Mickiewicza z Wrocławia.
W spektaklu dzieci odnalazły odpowiedzi na
pytania: „Czy o przyrodę warto dbać?”, „Czy
świat owadów może być ciekawy?”, „Czy w świecie zwierząt też możemy spotkać dzieci?”
oraz „Czy bez pszczół życie człowieka na ziemi byłoby zagrożone?”. Poznały ciekawe życie
Pszczółki Mai, na którą zawsze można było liczyć, nigdy nie przeszła obojętnie, gdy komuś
działa się krzywda. Maja była bardzo ciekawa świata i nie poddawała się, gdy na swojej
drodze spotkała problemy. Miała świadomość, że w trudnych chwilach może liczyć na
przyjaciół. Przypominał jej o tym nieodłączny towarzysz Gucio, który często jej powtarzał:
„Pamiętaj Droga Maju. Stare przysłowie pszczół mówi: Prawdziwych przyjaciół poznajemy
w biedzie”.
Dzieci były zachwycone grą aktorów i gromkimi oklaskami podziękowały im za wspaniały
spektakl.

Wycieczka do Lublina
24 października 2018r. uczniowie klas IV- VI z wychowawcami wzięli udział
w wycieczce do Lublina. Uczniowie zwiedzili Podziemia Lubelskie i zapoznali się z historią
Lublina. Kolejnym etapem była gra w kręgle w Tarasach zamkowych. Uczniowie obejrzeli
również film w Multikinie pt.,, Hotel Transylwania”. Na zakończenie wszyscy zaspokoili
swoje apetyty w Mc Donalds.

UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY
29 października 2018 roku w poczet uczniów naszej szkoły zostali przyjęci nowi
pierwszoklasiści.
Uczniowie zaprezentowali swoją wiedzę i wykazali się umiejętnościami kwalifikującymi
do miana ,,prawdziwego ucznia". Doniosłym momentem uroczystości było wypowiedzenie
słów ślubowania, czego światkami byli rodzice, nauczyciele i uczniowie szkoły. Wszyscy
zdali egzamin celująco co potwierdził pan dyrektor szkoły Stanisław Jednous, który
,,magicznym ołówkiem" dokonał uroczystego ślubowania. Wychowawczyni pani Alina
Mroczek wręczyła uczniom pamiątkowe dyplomy, które z pewnością przypominać im będą
ten ważny dzień.
Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!

LUBELSKA AKADEMIA AIKIDO
W październiku 2018 roku do naszej szkoły przybyła grupa z Lubelskiej Akademii
AIKIDO. Lubelska Akademia Aikido prowadzona jest przez trenera Ireneusza
Kołodziejaka (6 dan). Pan Ireneusz wraz ze swoim uczniem, zaprezentował pokaz aikido,
promując wschodnią sztukę walki i samoobrony, zapraszając tym uczniów do zapisu na
zajęcia.

PAMIĘTAMY O ZMARŁYCH
Dnia 29 października 2018 r. uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą panią Anną
Piechota i panią Katarzyną Sidor porządkowali teren w otoczeniu „ Mogiły zbiorowej
jeńców polskich zamordowanych przez faszystów niemieckich” w Kolonii Pałecznica.
Uczniowie zadbali o znicze i wieniec.
Wszyscy obecni uczcili pamięć poległych modlitwą i chwilą zadumy.

STO LAT SZKOŁY.
STO LAT NIEPODLEGŁEJ POLSKI.
Uroczystość z okazji STULECIA SZKOŁY i SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI odbyła się 9 listopada 2018 roku.
Uroczystości szkolne poprzedziła Msza Św. w Kaplicy w Pałecznicy. Po uroczystościach
w kościele, wszyscy zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie pan dyrektor powitał uczniów,
rodziców i zaproszonych gości.
Następnie wszyscy zebrani odśpiewali hymn państwowy. Po czym uczniowie przybliżyli
zebranym dzieje szkoły od jej powstania, działalność przez lata wojny i okupacji, aż po
współczesne czasy. Uroczystość uświetniły wiersze i piosenki o charakterze patriotycznym
w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły.

ROZSTRZYGNIĘCIE VII GMINNY KONKURS
LITERACKI I PLASTYCZNEGO
Temat: „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem”
„ Najważniejszą wartością dla narodu jest ... człowiek i to każdy.”
9 listopada 2018 r. odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursów - literackiego
i plastycznego związanych z postacią Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

ANDRZEJKI
Andrzejki to specjalna okazja do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem.
Tradycje andrzejkowe były okazją do zorganizowania wieczorku wróżb. 22. XI. 2019 roku
uczniowie mogli zapytać o swoją przyszłość, a później świetnie bawili się na dyskotece.
Dyskotekę i wróżby zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anety Wójcik Wróblewskiej.
Dyskoteka była połączona ze zbiórką darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji
Charytatywnej ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

PASOWANIE NA
PRZEDSZKOLAKA
W dniu 22 listopada 2018 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 dyrektor pasował każdego malucha na prawdziwego
przedszkolaka. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom i róg obfitości wypełniony
słodyczami.
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA
CHARYTATYWNA
,,POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”
30 przyjaciół XXVI Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej - uczniów Szkoły
Podstawowej im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy - dyżurowało
i przyjmowało dary podczas zbiórki przeprowadzonej w dniach od 03 grudnia 2018 do
14 grudnia 2018 r. na terenie Szkoły.
Nad przebiegiem akcji czuwali dorośli wolontariusze oraz szef sztabu akcji p. Anna
Piechota.
W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano następujące dary : środki czystości i higieny
osobistej -7.70 kg oraz słodycze i żywność długoterminowa-25.60kg. Łącznie 33.30 kg.
Dary przekazano na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie, gdzie pomoc
otrzymało 12 dzieci indywidualnie i 6 rodzin wielodzietnych.
Udział w akcji kształtował u uczniów postawy prospołeczne poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu i sprzyjał ich aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym.

MIKOŁAJKI

W większej części Europy, w tym w Polsce, dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest
tradycyjnie 6 grudnia jako wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa Miry. Rankiem tego
dnia dzieci, które przez cały mijający rok były grzeczne, znajdują prezenty, ukryte pod
poduszką, w buciku lub w innym specjalnie przygotowanym w tym celu miejscu
(np. w skarpecie).
W tym roku, w naszej szkole ten długo oczekiwany gość odwiedził dzieci 6 grudnia
i wręczył im prezenty.

Zaś 12 grudnia 2018 roku uczniowie klas IV- VIII wraz z wychowawcami wzięli udział
w wycieczce do Lublina z okazji Mikołajek. Wszyscy świetnie bawili się w parku trampolin
,,Mania Skakania”. Następnie oglądaliśmy spektakl w Teatrze Andersena pt. ,,Arabella”.

JASEŁAKA
BOŻONARODZENIOWE

20 grudnia 2018 r w naszej szkole odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe pt. ,,Ciasna brama
do nieba”. Zostały one przygotowane przez klasę II i IV pod kierunkiem p. Anety Wójcik
Wróblewskiej i p. Elżbiety Karczewskiej.

IV Gminnego Konkursu Plastycznego
pt. ,,CHOINKA”
17 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Pałecznicy został rozstrzygnięty IV Gminny Konkurs plastyczny pt. ,,CHOINKA”.
Konkurs był adresowany do uczniów szkół podstawowych klas 0-VIII z terenu Gminy
Niedźwiada. Zadanie uczniów polegało na wykonaniu przestrzennej pracy plastycznej –
CHOINKA. Na konkurs wpłynęło łącznie 56 prac zgodnych z regulaminem konkursu
z sześciu szkół z terenu gminy: S.P. Brzeźnica Bychawska, S.P. Górka Lubartowska S.P.
Tarło, S.P. Brzeźnica Książęca, S.P. Niedźwiada i S.P. Pałecznica.
Dokonano oceny prac w trzech kategoriach wiekowych: klasy 0 – II , klasy III –V,
klasy VI - VIII
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Klasy 0 – II
I m-ce: Daria Dzięcioł 4 latek S. P. Tarło, opiekun p. M. Monka
II m-ce: Maria Mucha kl. II S.P. Pałecznica, opiekun p. A. Wójcik - Wróblewska
III m-ce: Kornelia Gdula 5 latek S.P. Tarło, opiekun p. Monika Monka
Klasy III- V
I m-ce: Maja Szczęch kl. III S. P. Niedźwiada, opiekun p. M. Trochimiuk
II m-ce: Zuzanna Lato kl. V S.P. Tarło, opiekun p. E.Telepska
III m-ce: Martyna Bogusz kl. V S.P. Pałecznica, opiekun p. A. Szczygieł
Klasy VI – VIII
I m-ce: Oskar Ferenc kl. VI S.P. Pałecznica, opiekun p. A. Piechota
II m-ce: Julita Stanisławska kl. VIII S.P. Pałecznica, opiekun p. J. Baran
III m-ce: Weronika Cieniuch kl. VIII S.P. Pałecznica, opiekun p. J. Baran

KOLĘDNICY MISYJNI
Uroczystość Św. Szczepana w dniu 26.12.2018 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pałecznicy po raz kolejny wzięli udział w akcji ,,Kolędnicy Misyjni’. Odwiedzili domy
mieszkańców Pałecznicy i Kolonii Pałecznica niosąc radosną nowinę o narodzeniu
Chrystusa. W tym roku swój trud i poświęcony czas ofiarowali w intencji dzieci z Ghany
i Rwandy. Łącznie wyruszyło 30 uczniów z klas IV- VIII, podzieleni na 5 grup. Kolędnicy
zostali ciepło i serdecznie przyjęci przez mieszkańców, którzy złożyli hojne ofiary na misje,
oraz słodycze dla kolędników. Zebrano łączną kwotę 2005 zł.
Rozliczenie:
Do sekretariatu w Warszawie przesłano - 1872 zł.
Czasopisma ,, Świat Misyjny” dla kolędujących - 81 zł. (30x 2,7)
Pamiątki kolędowania - 52 zł ( 130 x 0,4).
Wszyscy uczniowie otrzymali uwagi pozytywne i większość z nich wzięła udział
w spotkaniu z abp Stanisławem Budzikiem w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej
w Lublinie w dniu 16 stycznia 2019 roku. Podczas spotkania mali misjonarze uczestniczyli
we Mszy świętej pod przewodnictwem księdza arcybiskupa. W tym dniu uczniowie poznali
misjonarzy z Rwandy i Ghany, którzy opowiadali o życiu w tych krajach.

KONKURSY, KONKURSY,
KONKURSY...
Konkurs z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych
województwa lubelskiego. Etap szkolny Pałecznica 22-10-2018r.
Cele konkursu z języka angielskiego:
 aktywizacja uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie
językiem angielskim,
 utrwalanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej znajomości języka,
 ćwiczenie kluczowych umiejętności,
Praca konkursowa zawierała 6 zadań z zakresu kultury, komunikacji, słownictwa,
gramatyki oraz czytania ze zrozumieniem w języku angielskim.
Maksymalnie można było zdobyć 30 pkt. Warunkiem przejścia do następnego etapu było
uzyskanie 27 pkt. Czyli 90%.
W konkursie wzięli udział 3 uczniowie klas VII-VIII:
 Mateusz Włoch
 Julita Stanisławska
 Patrycja Laskowska
Żadnemu z uczniów nie udało się zakwalifikować do drugiego etapu.

FESTIWAŁ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ W BRZEŹNICY BYCHAWSKIEJ

Konkurs odbył się 15 listopada 2018 roku, naszą szkołę reprezentowało cztery
uczennice: Maja Szlachta, Aleksandra Gąsior, Izabela Laskowska i Patrycja Gąsior.
Wszystkie uczestniczki pięknie zaśpiewały swoje utwory.
W kategorii klas I - III - drugie miejsce zajęła Maja Szlachta.
Zaś w kategorii klasy VIII - trzecie miejsce przypadło Patrycji Gąsior.

„ Najciekawszy strój z okazji Hallowe'en”
I miejsce Natalia 26 Listopada 2018 r. 19 uczniów klas II-VIII wykonało prace plastyczne
zgodne z tematem konkursu.
Celem konkursu była popularyzacja języka angielskiego wśród młodszych uczniów,
pogłębienie wiedzy przedmiotowej , a także poznawanie tradycji i kultur krajów
anglojęzycznych.
Jury w składzie p. Anna Piechota, p. Aneta Wójcik-Wróblewska wyłoniło grono laureatów.
Dudzik kl. V
I miejsce Klaudia Pszczoła kl. II
II miejsce Patrycja Laskowska kl. VIII
II miejsce Amelia Gałązka kl. II
III miejsce Kinga Tobólska kl. VIII
III miejsce Szymon Tchórz kl. II

„ IV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych”
Dnia 15 listopada 2018r. 4 uczniów kl. VII-VIII Szkoły Podstawowej w Pałecznicy
wzięło udział w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Stanach Zjednoczonych . Mateusz
Włoch, Michał Wójtowicz, Patrycja Laskowska i Weronika Urban porównywali swoje

umiejętności z kolegami i koleżankami szkół podstawowych i gimnazjów powiatu
lubartowskiego.
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki w formie książek.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą , historią , geografią
i sztuką USA, zachęcanie młodzieży do samodzielnego zdobywania informacji oraz
doskonalenie znajomości języka angielskiego.

DRUGIE MIEJSCE W MISTRZOSTWACH GMINY W
HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW I DZIEWCZAT
W grudniu 2018r. odbył się w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie turniej piłki halowej
dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły: SP Pałecznica, SP Tarło,
SP Niedźwiada oraz SP Brzeźnica Bychawska. Rozgrywki przebiegły bardzo sprawnie,
mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym", czas trwania meczu 2x7 min. Naszą
szkołę reprezentowali:
Chłopcy- Igor Piesta (w bramce), Kacper Tomasiak, Kacper Michowski, Mateusz Cieniuch,
Adrian Wygadańczuk, Bartosz Sagan, Antoni Maj.
Dziewczęta- Kornelia Telepska (w bramce), Magdalena Dobrzańska, Angelika Sidor,
Aleksandra Gąsior, Izabella Laskowska, Natalia Dudzik, Wiktoria Jemielniak.
Zawody rozgrywane były w kategoriach 2006 i młodsi. Po zaciętej walce nasze drużyny
osiągnęły sukces: II miejsce zajęła drużyna chłopców i II miejsce zajęła drużyna dziewcząt.
Wyniki rozgrywek:
Dziewczęta:
I miejsce SP B. Bychawska
II miejsce SP Pałecznica
III miejsce SP Niedźwiada
IV miejsce SP Tarło

Chłopcy:
I miejsce SP B. Bychawska
II miejsce SP Pałecznica
III miejsce SP Niedźwiada
IV miejsce SP Tarło

Bezpieczeństwo
dzieci na wsi
W dniu 8 stycznia 2019 r. inspektor pracy przeprowadził szkolenie dzieci w Szkole
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy dla uczniów klas I-VIII.
Tematem szkolenia było bezpieczeństwo dzieci na wsi. Szkolenie rozpoczęto pogadanką
dotyczącą sposobu unikania przez dzieci niebezpiecznych zdarzeń przy przebywaniu
w pobliżu maszyn rolniczych będących w ruchu, zwierząt hodowlanych, oraz środków
ochrony roślin. Zwrócono uwagę na to, jakie prace w gospodarstwie rolnym dzieci mogą
wykonywać. Następnie został wyświetlony film pt. "Bezpieczeństwo dzieci na wsi",
w którym pokazano, jak należy zachować bezpieczeństwo życia i zdrowia w gospodarstwie
rolnym. Na zakończenie szkolenia inspektor pracy rozdał dzieciom materiały prewencyjne broszurki wydane przez Państwową Inspekcję Pracy, opisujące przykłady niebezpiecznego

zachowania podczas pracy w rolnictwie, które z racji treści oraz ciekawych ilustracji
wzbudziły wielkie zainteresowanie.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI
DNIA BABCI I DZIADZIA
Styczeń to zimny miesiąc, ale są też takie dni, w które od razu robi się cieplej. Mowa tu
o Dniu Babci i Dziadzia, który w naszej szkole obchodziliśmy 22 stycznia. Na uroczystość
z okazji swojego święta bardzo licznie przybyli dziadkowie.
Dzieci z klas I i II bardzo wdzięcznie i szczerze wyraziły swoje przywiązanie i szacunek
kochanym Babciom i Dziadkom prezentując program artystyczny.
Ukochanym dziadkom dziękowano za cierpliwość, opiekę, czas, jaki poświęcają swoim
wnuczętom oraz za ogrom bezinteresownej miłości.
Na koniec dzieci złożyły Babciom o 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.

Święto Babci i Dziadzia
w przedszkolu

ACH CO TO BYŁ ZA BAL ...
9 lutego 2019 roku uczniowie naszej szkoły bawili się na zabawie choinkowej.
W przerwach między tańcami dzieci częstowały się smakołykami przygotowanymi przez
rodziców.
W czasie zabawy pojawił się również Święty Mikołaj, który obdarował wszystkich
prezentami.
Na koniec balu komisja wybrała KRÓLA I KRÓLOWĄ balu, czyli osoby najładniej
bawiące się podczas całej zabawy.

„BRZECHWOLANDIA”
Dnia 1 marca 2019 roku uczniowie klas -„0”, „I”, „II” wybrali się do Lubartowa na
przedstawienie teatralne pt. „BRZECHWOLANDIA” i do sali zabaw Super Kids.
Spektakl w wykonaniu aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia, był okazją do
poznania mniej popularnych i przypomnienia sobie znanych wierszy Jana Brzechwy, takich
jak: "Leń", "Skarżypyta", "Samochwała", "Atrament", "Globus", "Znaki przestankowe". Dzięki
wizycie w niezwykłej krainie zwanej "Brzechwolandią", dzieci mogły przenieść się w barwny
świat pełen radości, marzeń i muzyki. Postacie z wierszy przypomniały także o właściwym

zachowaniu w domu, w szkole i na podwórku. Udział w spektaklu był wielkim przeżyciem,
szczególnie dla najmłodszych dzieci i zapewne na długo pozostanie w naszej pamięci.

„Brzechwolandia to kraina szczęśliwości,
w Brzechwolandii tylko uśmiech zawsze gości.
Brzechwolandia uczy, bawi wszystkich nas,
w Brzechwolandii można miło spędzić czas”.

TARGI EDUKACYJNE
14 marca uczniowie klasy VIII wraz z panią Agnieszką Marzec wybrali się na targi
edukacyjne do Lublina.

Targi Edukacyjne to największe wydarzenie o tym charakterze we wschodniej Polsce. Targi
Lublin na dwa dni stają się miejscem prezentacji szerokiej oferty edukacyjnej publicznych
i prywatnych szkół oraz uczelni, także w zakresie oferty produktów, usług i rozwiązań dla
placówek edukacyjnych i uczącej się młodzieży.

WYCIECZKA DO LUBARTOWA
29 marca 2019 roku uczniowie klas IV-VI wybrali się na wiosenną wycieczkę do
Lubartowa. Program wyjazdu zawierał zwiedzanie Muzeum Parafialnego przy bazylice
św. Anny oraz Muzeum Ziemi Lubartowskiej.
Po spacerze ulicami miasta zaplanowano oglądanie przedstawienia teatralnego na
podstawie książki pt. „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Spektakl zrobił
na wszystkich duże wrażenie.

,,Cudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie."

WITAJ WIOSNO!!!

21 marca z okazji Dnia Samorządności uczniowie prowadzili lekcje wczuwając się w rolę
nauczyciela. Uczniowie wszystkich klas byli ubrani w coś zielonego.

Grupa teatralna „Bakcyl” przywitała wiosnę przedstawieniem pt. „O mądrej
królewnie i smoku ze Złotej Góry” na podstawie scenariusza pani Wioletty Piaseckiej.
To baśniowa historia o tym, jak królewna szukała mądrego i przystojnego
królewicza, rycerz połasił się na majątek królestwa, odważny smok nie lubił przemocy,
smoczyca Kasia szukała swojej drugiej połówki, czarownice odzyskiwały wiarę w ludzi,
a damy dworu strzegły tego, co najważniejsze.
Bo każdemu na świecie należy się szacunek.
Szczęście odnajdzie ten, który to rozumie.
Mamy nadzieję, że sztuka była zabawna i pouczająca.

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU
KS. PROF. BRONISŁAWA
SIEŃCZAKA
Dnia 03 kwietnia 2019r. odbył się konkurs wiedzy o życiu ks. prof. Bronisława Sieńczaka.
Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną reprezentowaną przez p. Annę Piechotę, przy
współpracy z Biblioteką Publiczną w Niedźwiadzie-Filia w Pałecznicy reprezentowaną przez
p. Krystynę Dziedzic oraz przez p. Elżbietę Karczewską.
Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas IV-VI. Został on poprzedzony prelekcją w Bibliotece
Publicznej w dniu 01-04-2019 przygotowaną przez panią Krystynę Dziedzic. Celem konkursu było
przybliżenie sylwetki ks. Bronisława Sieńczaka, który pochodził z Pałecznicy.
W konkursie uczestniczyło 23 uczniów . Zadanie uczniów polegało na rozwiązaniu testu składającego
się z 17 pytań dotyczących życia i działalności ks. profesora.
Jury w składzie : p. Krystyna Dziedzic, p. Anna Piechota i p Elżbieta Karczewska oceniło prace
uczniów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce: Izabela Laskowska kl. V
II miejsce: Angelika Sidor kl. VI
III miejsce: Natalia Baranowska kl. VI
wyróżnienie:
Adrianna Szlachta kl. VI
Natalia Dudzik kl. V
Martyna Bogusz kl. V

„WIOSNA Z WIERSZAMI
JANA BRZECHWY”

1 kwietnia 2019 r. w naszej szkole został zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną reprezentowaną
przez p. Annę Piechotę konkurs czytelniczy pt. „Wiosna z wierszami Jana Brzechwy”
Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas I-II. Celem konkursu było przybliżenie sylwetki i twórczości
wybitnego autora wierszy dla dzieci, a także zachęcenie uczniów klasy I do czytania książek.
W konkursie uczestniczyło 10 uczniów . Zadanie uczniów polegało na udzieleniu odpowiedzi na pytania
ze znajomości treści wybranych wierszy.
Jury w składzie : p. Anna Piechota, p. Aneta Wójcik- Wróblewska oraz p. Alina Mroczek czuwało nad
poprawnością odpowiedzi uczniów.
Wyniki konkursu przedstawiają się
następująco:
I miejsce: Klaudia Pszczoła kl. II
II miejsce: Maja Szlachta kl. I
III miejsce: Wojciech Brygoła kl. I

UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA
UCZNIÓW KLASY I NA
CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ
Uczniowie klasy I dołączyli do grona czytelników Biblioteki Szkolnej dnia 19 marca 2019 r.
Uroczystość uświetniła inscenizacja wraz z recytacją wierszy w wykonaniu uczniów klasy VI pod
kierunkiem p. Anny Piechoty.
Celem zajęć było przygotowanie uczniów I klasy do samodzielnego korzystania ze zbiorów
bibliotecznych, przybliżenie sylwetki i twórczości wybitnego autora wierszy dla dzieci, a także zachęcenie
uczniów klasy I do czytania książek.
Uczniowie otrzymali zapisane na karteczkach prośby książek oraz pamiątkowe dyplomy pasowania na
czytelnika. Książka wypożyczona z biblioteki z pewnością umiliła nadchodzące wolne chwile.

„RAJSKA WYSPA”
W grudniu 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy został
ogłoszony konkurs plastyczny SKO dla klas I-VIII pt. „Rajska wyspa” .
Celem konkursu było przedstawienie w ciekawy sposób nieistniejącej wyspy za pomocą różnych środków
plastycznego wyrazu.
Uczniowie wyróżnieni w konkursie to:
1. Izabela Laskowska kl V
2. Martyna Bogusz kl. V
3. Wiktoria Misiak kl. V
Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i przedmioty promujące SKO.

WARSZTATY PLASTYCZNE
W ODDZIALE
PRZEDSZKLNYM

Dnia 4 kwietnia 2019r. odbyły się warsztaty plastyczne w grupie przedszkolnej. Zajęcia miały
na celu integrację grupy oraz wspólną pracę dzieci z rodzicami. Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami
wykonały baranki jako dekorację na Wielkanocny stół.

Rodzice i dzieci z radością współpracowali wykonując piękne baranki według wzoru. Był to mile
spędzony czas podczas, którego wszyscy dobrze się bawili i pracowali. Wykonane baranki wyglądały
pięknie i będą zdobiły wielkanocne stoły przedszkolaków. Nad całością zajęć czuwały panie z
przedszkola, pani Kamila Piesta i Anna Trojak.

,,POLA NADZIEI 2019”
W niedzielę 14 kwietnia 2019 roku Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Pałecznicy kolejny raz wzięła udział w akcji na rzecz Lubartowskiego
Hospicjum im. Świętej Anny w Lubartowie pod tytułem ,,Pola Nadziei”.
Celem akcji jest zbiórka ofiar na zakup sprzętu i leków dla pacjentów Społecznego Zakładu
Opieki Hospicyjnego im. Ks. Andrzeja Tokarzewskiego w Lubartowie. Wszyscy darczyńcy
otrzymują żonkile lub naklejki z żonkilem, dużo uśmiechu oraz dobrego słowa. Kwesta
odbyła się przed Mszą Świętą w Kaplicy w Pałecznicy i po Mszy.
Naszą szkołę reprezentowali wolontariusze:
1. Oliwia Trąbka – klasa IV
2. Bartosz Sagan – klasa VI
3. Patrycja Laskowska – klasa VIII
Nad całością akcji czuwały panie: Anna Piechota, Elżbieta Karczewska.

KONKURS PT. ,, CZY ZNASZ
PISMO ŚWIĘTE?”
13 maja 2019 roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w finale XX
Międzydiecezjalnego Konkursu
pt. ,,Czy znasz Pismo Święte”.
Organizatorem konkursu była Szkoła
Podstawowa w Woli Sernickiej. Zakres
konkursu obejmował wybrane fragmenty
z Ewangelii wg. Św. Marka.
Konkurs przebiegał w trzech etapach:
I etap – uczniowie odpowiadali na 10 pytań przy pomocy Pisma Świętego.
II etap – test wyboru. Zadanie uczniów polegało na wypełnieniu testu składającego się z 32 pytań.
W naszej szkole do konkursu zgłosiło się ośmioro uczniów. W II etapie wzięło udział siedmioro uczniów
i wszyscy zakwalifikowali się do finału.
W finale konkursu wzięło udział 111 uczniów z 20 szkół podstawowych.
Uczestnicy odpowiadali na pytania z kategorii: Cuda, Kto powiedział, postacie. Uczniowie mogli zdobyć
łącznie 20 punktów.
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
I miejsce – Patrycja Laskowska – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy – 20 pkt.
II miejsce – Martyna Bogusz – Szkoła Podstawowa w Pałecznicy – 19,5 pkt.
III miejsce – Lena Piłat – Szkoła Podstawowa w Opolu Lubelskim – 19 pkt + 3 pkt po dogrywce.
Uczniowie ci otrzymali nagrody i dyplomy.
Podczas gdy komisja pracowała nad ustaleniem wyników konkursu uczniowie oglądali pokaz sztuk walki
AIKIDO oraz występy grup tanecznych.
Wyniki pozostałych uczennic naszej szkoły przedstawiają się następująco:
Izabela Laskowska – 17 pkt, Aleksandra Gąsior -15 pkt, Patrycja Gąsior –14 pkt
Weronika Urban – 12,5 pkt, Natalia Dudzik – 10 pkt.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz pamiątkowe książki.

WYCIECZKA DO GROTY SOLNEJ
W dniu 16 maja 2019r. dzieci z grupy przedszkolnej , klasy zerowej
i klasy pierwszej uczestniczyły w wycieczce do Groty solnej w Wólce Lubelskiej.
Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w festynie prowadzonym przez
animatorów, brały udział w grach, konkursach i teatrzyku.
Podczas 30 – minutowego pobytu w Grocie solnej dzieci korzystały z inhalacji solnej,
dowiedziały się jak powstała grota oraz usłyszały ciekawostki dotyczące
właściwości soli.
Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem m.in. kiełbaskami z grilla, słodyczami.
Zabawa była udana, wszystkie dzieci zmęczone , ale zadowolone wróciły do Pałecznicy.

DZIEŃ ZIEMI

Do tradycji szkolnych wpisaliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi.
Święto Ziemi
w naszej szkole zostało uświetnione przygotowanym apelem przez uczniów klasy
V, VII i VIII.
W montażu słowno-muzycznym dzieci opisywały piękno przyrody oraz, w jaki
sposób nasze poczynania wpływają na środowisko, w którym żyjemy. Takie
proekologiczne działania kształtują emocjonalny stosunek uczniów do środowiska
i odpowiedzialność za stan przyrody
w najbliższym otoczeniu szkoły.

WOKÓŁ KSIĄŻKI
Dnia 16-05-2019r. w Szkole Podstawowej imienia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Pałecznicy odbył się apel z okazji Dnia Książki, który miał na
celu promowanie postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
Został on przygotowany przez bibliotekarkę p. Annę Piechotę i klasę VI.
Młodzi artyści przedstawili inscenizację „Książka” w której opowiedzieli o
powstawaniu książki, jej zaletach i prośbach. Mówili o tym , że wszyscy muszą
szanować i dbać o książki , bo są naszymi przyjaciółmi. Piosenki i tekst
przedstawienia bardzo zaciekawiły widownię. Młodsi czytelnicy mogli
dowiedzieć się, która książka jest najmniejsza a która największa na świecie.
Wszystkim towarzyszyły słowa J.W.Gomulickiego
,,Książka to studnia mądrości, skrzydło Cherubina,
Skarbnica wszelkiej wiedzy nigdy nieprzebrana,
najwierniejszy z przyjaciół, na Olimp drabina...
Prawda...lecz jeśli Dobra i jeśli Czytana"

XXII GMINNY TURNIEJ O
PUCHAR WÓJTA GMINY
NIEDŹWIADA

23 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego odbył się XXII GMINNY TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA
GMINY NIEDŹWIADA „O uśmiech dziecka”.
W turnieju udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy.
Zmagania sportowe poprzedziły pokazy gimnastyczne w wykonaniu uczennic
naszej szkoły. Na zakończenie turnieju wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe
dyplomy i upominki. Wszystkim nauczycielom i uczestnikom dziękujemy za
wspaniałą zabawę.

WYCIECZKA KLAS VII
I VIII DO LUBLINA
Dnia 24 maja klasa VIII i VII wybrała się na jedną z ciekawszych i bardziej poruszających wycieczek do
tej pory. Punktami naszego programu było Muzeum Wsi Lubelskiej oraz Państwowe Muzeum na
Majdanku.
Naszą wyprawę rozpoczęliśmy od zbiórki w szkole, ale w szybkim tempie mogliśmy wyjechać do Lublina.
Pełni sił dotarliśmy do pierwszego miejsca, którym był skansen. Mogliśmy w nim poznać życie naszych
przodków, cechy dawnej architektury, warunki życia oraz wiele ciekawych faktów na temat
funkcjonowania miast i wsi w dawnych czasach. Niektóre z miejsc zaskakiwały nas swoim wyglądem,
poruszały urokiem lub komentarzami pani przewodnik, która była bardzo miła i uprzejma. Szczególnie
wyjątkowy okazał się dla nas bardzo urokliwy dworek, przed którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe
zdjęcie.

Następnie zrobiliśmy sobie krótką przerwę na odpoczynek w restauracji McDonald’s. Po tym postoju
mogliśmy dalej wyruszyć w drogę, tym razem do miejsca, którego już nigdy nie zapomnimy.
Wcześniej mogliśmy tylko mieć domysły na temat rzeczywistego rozmiaru tego muzeum, ale to co
zobaczyliśmy na miejscu odebrało nam mowę. Dla naszej szkoły Majdanek jest szczególnym miejscem nie

tylko ze względu na położenie tak blisko, lecz również na zaangażowanie naszego patrona w
usypywaniu kopca-kurhanu. W informatorze możemy przeczytać:
„W maju 1947 roku w ramach czynu społecznego ze szczątków ludzkich usypano kopiec-kurhan. W
przedsięwzięciu brała udział młodzież szkolna, wojsko, zakłady pracy i organizacje społeczne, a o pomoc
do wiernych apelował ówczesny biskup lubelski ks. Stefan Wyszyński”.
Wszystkich nas bardzo poruszył widok, który zastaliśmy na miejscu. Zupełnie innym doświadczeniem
było dla nas własnymi zmysłami zbadać to, o czym jakąś wiedzę mieliśmy tylko z podręczników lub
opowieści starszych osób. Była to dla nas bardzo cenna lekcja historii, której nie da się porównać z niczym
innym.

Cała wycieczka przebiegła nam w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie mieliśmy żadnych nieprzyjemności
w trakcie jej trwania, przez co jesteśmy zadowoleni, że nasz ostatni wspólny wyjazd był tak pouczający
oraz bardzo interesujący.
Julita z klasy VIII

DZIEŃ DZIECKA
W piątek, 31 maja 2019 r. swoje święto
obchodziły wszystkie dzieci z naszej szkoły.
Z okazji Dnia Dziecka, na terenie zalewu w
Pałecznicy, na uczniów czekała moc
wspaniałych atrakcji i niespodzianek.
Uczestnicy byli bardzo zadowoleni i żałowali, że taki dzień jest tylko raz w roku.

Organizatorem imprezy była Rada Rodziców, a nad całością czuwała nieoceniona Pani
Przewodnicząca Justyna Tomasiak, za co serdecznie dziękujemy.

WIECZOREK POŻEGNALNY
KLASY ÓSMEJ

W środę 05.06.19r., w naszej szkole miał miejsce wieczorek pożegnalny
klasy ósmej. Ósmoklasiści siódmoklasiści i po raz ostatni bawili się w swoim
gronie. Były podziękowania, życzenia oraz „tańce, hulanki, swawole”.

,,KOCHANA MAMO,
KOCHANY TATO”

Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama
i tata to pierwsze słowa każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze osoby w jego
życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować więź między dzieckiem a rodzicem. Dlatego też co
roku w naszym przedszkolu nauczycielki pomagają dzieciom wyrazić ich miłość do rodziców organizując
Dzień Matki i Ojca. Z tej właśnie okazji odbyła się uroczysta akademia. Sala gimnastyczna stała się
sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny. Swój występ
rozpoczęły przywitaniem gości. Następnie były wiersze, piosenki, tańce oraz życzenia dla kochanych
rodziców. Podczas wręczania własnoręcznie wykonanych upominków całusom i uściskom nie było końca.
Po prezentacji słowno-muzycznej wszyscy zasiedli do słodkiego poczęstunku. Atmosfera tej uroczystości
była podniosła i niezwykle rodzinna.

V KONGRES MISYJNY POD HASŁEM
,,DUCH ŚWIĘTY POSYŁA NAS”
W PLISZCZYNIE
8 czerwca 2019 roku dzieci ze szkoły Podstawowej w
Pałecznicy a klas II- VII wzięły udział
w Kongresie Misyjnym w Pliszczynie.
Kongres rozpoczął się wspólną animacją misyjną. Mali
misjonarze uczestniczyli we Mszy Świętej sprawowanej
pod przewodnictwem Abp. Stanisław Budzika.
Na konkurs dzieci przywiozły latawce – symbol lekkości,
lotności i podatności na moc i działanie Ducha Świętego.
Prace dzieci można było podziwiać na kongresowej wystawie, a najciekawsze zostały nagrodzone.
W kategorii wiekowej klas 4-8: II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.
Latawiec wykonały dziewczęta z klasy VII.
Mali misjonarze mieli okazję spotkać się z misjonarzami: z s. Reginą Park FMM z Korei Południowej
i o. Emmanuelem Noufe z Burkina Faso. Byli również obecni misjonarze pochodzący z naszej
archidiecezji ks. Stanisław Stanisławek i ks. Szymon Czuwara. Na Kongresie były również
przedstawicielki sekretariatu krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci: p. Anna Sobiech
i s. Katarzyna Murawska FMM. Podczas krótkiej katechezy animatorki z sekretariatu krajowego
PDMD wprowadziły uczestników spotkania w program papieża Franciszka na Nadzwyczajny Miesiąc
Misyjny. Modlitwa 5 palców papieża Franciszka to sposób, by modlitwą ogarnąć cały świat, a przez
uczynki miłosierdzia i uczestnictwo w PDMD dzielić się „chlebem i wiarą” z dziećmi całego świata.
Podczas kongresu była również okazja na zakup pamiątek misyjnych. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyły się lemury wykonane przez dzieci z Madagaskaru.

,,KOLĘDNICY MISYJNI”
PODSUMOWANIE ROCZNEJ AKCJI
Uroczystość Św. Szczepana w dniu 26.12.2018 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej w Pałecznicy po raz kolejny
wzięli udział w akcji ,,Kolędnicy Misyjni’. Odwiedzili domy
mieszkańców Pałecznicy i Kolonii Pałecznica niosąc
radosną nowinę o narodzeniu Chrystusa. W tym roku swój
trud i poświęcony czas ofiarowali w intencji dzieci z Ghany
i Rwandy. Łącznie wyruszyło 30 uczniów z klas IV- VIII,
podzieleni na 5 grup. Kolędnicy zostali ciepło i serdecznie
przyjęci przez mieszkańców, którzy złożyli hojne ofiary na
misje, oraz słodycze dla kolędników. Zebrano łączną kwotę
2005 zł.
Rozliczenie:
Do sekretariatu w Warszawie przesłano - 1872 zł.
Czasopisma ,, Świat Misyjny” dla kolędujących - 81 zł. (30x 2,7)
Pamiątki kolędowania - 52 zł ( 130 x 0,4).
Wszyscy uczniowie otrzymali uwagi pozytywne i większość z nich wzięła udział w spotkaniu z abp
Stanisławem Budzikiem w Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie w dniu 16 stycznia
2019 roku. Podczas spotkania mali misjonarze uczestniczyli we Mszy świętej pod przewodnictwem
księdza arcybiskupa. W tym dniu uczniowie poznali misjonarzy z Rwandy i Ghany, którzy opowiadali o
życiu w tych krajach.

BIEG PO ZDROWIE
Na terenie Szkoły Podstawowej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Pałecznicy
w terminie I-V 2019r. 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 (p. Anna Piechota) stosował zróżnicowane metody aktywizujące podczas
zajęć. Uczniowie uczyli się asertywnej odmowy , przeprowadzali i analizowali wywiad
z osobą niepalącą, tworzyli projekty o skutkach palenie papierosów. Dzieci dyskutowały,
wymieniały doświadczenia, refleksje i pomysły.
Tematyka zajęć była ciekawa , a w pomoc dzieciom angażowali się rodzice.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

19 czerwca po raz ostatni w roku szkolnym 2018/2019 zabrzmiał dzwonek szkolny. Po całym roku
ciężkiej pracy wreszcie wymarzone wakacje. W tym dniu w sposób szczególny żegnaliśmy absolwentów
Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Pałecznicy.
Zanim jednak nadeszła ta smutna chwila uczniowie klas VII - VIII zaprezentowali swoje zdolności w
części artystycznej, która uświetniła tę ważną uroczystość. Nad całością czuwała p. Joanna Baran i p.
Maryla Staszek.
Po części artystycznej zostały wręczone nagrody dla najlepszych uczniów, świadectwa z paskiem, listy
gratulacyjne dla rodziców oraz nagrody za konkursy. Po krótkim spotkaniu z wychowawcami uczniowie
rozpoczęli zasłużony wypoczynek.

