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WRZESIEŃ 2018
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17. 09. 2018 „100 pozdrowień na 100- lecie Niepodległości”
Miło nam poinformować, że nasza szkoła, dzięki p. Iwonie Jabłońskiej, włączyła się w ogólnopolską
akcję „100 pozdrowień na 100- lecie Niepodległości”. Projekt jest wspólną inicjatywą ponad stu
geografów z całej Polski, w tym p. Iwony. Ogólnopolska akcja została zauważona przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i włączona do kalendarza oficjalnych obchodów stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Założeniem akcji jest przesłanie, przez uczniów i ich nauczycieli, widokówek z pozdrowieniami ze
swojej miejscowości do stu szkół z całej Polski. Akcja tym bardziej niezwykła, że ani uczniowie ani
nauczyciele z zaangażowanych szkół, nigdy się nie spotkali i nie poznali.

Dzięki tak szeroko zakrojonej akcji młodzi ludzie pokazują, że są prawdziwymi patriotami i niewielkimi
czynami potrafią upamiętnić wielkie poświęcenie milionów Polaków, którzy dążyli do odzyskania
niepodległości przez Polskę.
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PAŹDZIERNIK 2018
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22. 10. 2018 Ognisko klasowe 5e w Żabnie - 27 IX 2018
Z okazji Dnia Chłopaka klasa 5e wybrała się na ognisko do stadniny koni w Żabnie. Uczniom
towarzyszyli rodzice i kilkoro rodzeństwa. Wszystkie dzieci miały możliwość skorzystania z jazdy
konnej pod okiem pracowników stadniny. W tym czasie rodzice przygotowali poczęstunek. W
wolnym czasie dzieci grały w piłkę, a potem także piekły chleb nad ogniskiem. Dużą atrakcję dla
uczniów stanowiły zwierzęta: konie, psy i koty. Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili do domów w
doskonałych nastrojach.
Kinga Korzeniowska

23. 10. 2018 Wycieczka po warzywa i owoce - 1 X 2018
1 października dzieci z klasy 1 a pod opieką pani Anny Konefał i pani Beaty Trzcińskiej udały się na
targ warzywno- owocowy. Podczas wycieczki uczniowie oglądali różne gatunki owoców i warzyw,
porównywali ich wygląd, rozpoznawali i nazywali poszczególne warzywa i owoce. Dowiedzieli się o
wartościach odżywczych niezbędnych do właściwego funkcjonowania organizmu. Na zakończenie
wycieczki dzieci zakupiły swoje ulubione owoce, które ze smakiem zjadły po powrocie do szkoły.
Beata Trzcińska, Anna Konefał

25. 10. 2018 W zaczarowanej krainie bajek 1A - X 2018
19 października dzieci z klasy 1 a przeniosły się do zaczarowanego świata bajek i baśni. W Bibliotece
Głównej Baba Jaga, Czerwony Kapturek i Królewna Śnieżka przybliżyły dzieciom najbardziej znane
bajki w formie różnorodnych zabaw i zadań do wykonania.
Beata Trzcińska, Anna Konefał

25. 10. 2018 Wycieczka klas 5C oraz 5A w Góry Świętokrzyskie 2018
W dniu 2018-10-16 uczniowie 5C, 5A oraz z kilku innych klas, pod opieką p. Iwony Jabłońskiej, p. Ewy
Rybickiej, p. Zuzanny Bieleckiej, p. Anny Telegi oraz p. Anny Dąbek, wzięli udział w pięknej wycieczce
w najstarsze góry Polski Góry Świętokrzyskie.
Pierwszym punktem wyprawy było Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi, w którym uwagę
przyciągnęły fragmenty dawnych pieców hutniczych tzw. dymarek, odsłonięte i pozostawione w tym
samym miejscu, gdzie funkcjonowały przed 20 stuleciami. Następnie dzieci odwiedziły Centrum
Kulturowo Archeologiczne, gdzie znajdują się ciekawe obiekty z okresu rzymskiego, np. ziemianki,
chaty mieszkalne, kuźnia, kopalnia żelaza, stanowiska dymarek i pieców garncarskich. Mogły tutaj
zobaczyć jak kowal wykuwa ostrze do noża.
~4~

Następnie wszyscy udali się Drogą Królewską na Święty Krzyż, gdzie zwiedzili krypty, klasztor z
relikwiami Drzewa Krzyża Świętego oraz wystawę w Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku
Narodowego. Uzupełnieniem wizyty w muzeum było przejście na gołoborza charakterystyczny
element rzeźby terenu Gór Świętokrzyskich. Wszyscy uczestnicy pełni wrażeń i mocno głodni udali się
na obiad. Po obiedzie ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie najpiękniejszej w Polsce jaskini
Raj. Zachwyca ona bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj
skupiska stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu, stalagmitów, stalagnatów,
draperii, makaronów i innych form krasu podziemnego. Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody
nieożywionej i stanowisko archeologiczne. Uzupełnieniem wycieczki były zakupy pamiątek na
okolicznych kramach i straganach.
Iwona Jabłońska

25. 10. 2018 Spotkanie z pracownikiem JW w Warszawie - IX 2018 - kl. 8D i
8E
21 września w naszej szkole gościliśmy pana Przemysława Dąbka cywilnego pracownika jednostki
wojskowej w Warszawie. Uczniowie klasy VIII D i VIII E obejrzeli prezentację multimedialną i
wysłuchali prelekcji na temat historii i tradycji Wojska Polskiego. Spotkanie odbyło się w ramach
uczczenia 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież z zainteresowaniem
uczestniczyła w zajęciach. Najaktywniejsi uczniowie za zaangażowanie i wykazanie się wiadomościami
otrzymali foldery i płyty z informacjami dotyczącymi 100 lat naszej niepodległości.
Monika Potocka Witek i Anna Dąbek

25. 10. 2018 Wycieczka do Racławic - IX 2018 - kl. 8D i 8E
28 września klasy VIII D i VIII E pojechały na wycieczkę integracyjno edukacyjną do Racławic. Podczas
zajęć uczniowie poznali historię regionu legendy, tradycje, etymologię nazw miejscowych.
Dowiedzieli się jak prowadzić gospodarstwo agroturystyczne. Jeździli konno i bryczką, konsumowali
regionalne potrawy, grali w piłkę, brali udział w grze terenowej. Piękna jesienna pogoda pozwoliła
przyjemnie i pożytecznie spędzić czas.
Monika Potocka Witek, Urszula Sudoł Rękas i Małgorzata Szwedo

25. 10. 2018 Sałatka jarzynowa w 1A - X 2018
W ramach promocji zdrowego odżywiania, na zajęciach edukacyjnych klasa 1A wykonała sałatkę
jarzynową. Głównym celem było uświadamianie dzieciom znaczenia warzyw dla zdrowia oraz
zachęcanie do ich spożywania.
Anna Konefał, Beata Trzcińska
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29. 10. 2018 Wycieczka w Góry Świętokrzyskie – 17 X 2018
17 października 2018 roku klasy 5b, 6b i 7c wybrały się na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.
Na początek uczniowie zwiedzili Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi.
Zobaczyli tam pozostałości dymarek dawnych pieców hutniczych wykorzystywanych do wytapiania
żelaza. Następnie przeszli Drogą Królewską na szczyt Łysej Góry. Tam mieli okazję zwiedzić Muzeum
Przyrodnicze, krypty klasztorne i Sanktuarium Świętego Krzyża, a także uczcić relikwie Świętego
Krzyża. W drodze powrotnej uczniowie zeszli na platformę widokową, skąd mieli okazję podziwiać
charakterystyczne dla Gór Świętokrzyskich gołoborze i wspaniałą panoramę okolicy. Po obiedzie
uczniowie przejechali w okolice Chęcin, gdzie zwiedzili Jaskinię Raj jedną z najpiękniejszych jaskiń
krasowych naszego kraju. Mieli okazję podziwiać bogatą szatę naciekową (m. in. liczne stalaktyty i
stalagmity). Na koniec uczniowie zakupili pamiątki. Wszyscy wrócili do domów w doskonałych
humorach.
Brygida Małek, Justyna Madej, Justyna Babicka, Kinga Korzeniowska

29. 10. 2018 Wycieczka do Doboszówki - 27 IX 2018
27 września uczniowie z klasy 1 a i 1 d uczestniczyli w wycieczce do osady leśnej Doboszówka, która
położona jest we wsi Kalenne.
Dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych Od ziarenka do bochenka. Zajęcia miały na celu
przybliżenie poszczególnych etapów powstawania chleba oraz kształtowanie postawy poszanowania
dziedzictwa kulturowego i tradycji lokalnych. Dużą atrakcją było własnoręczne młócenie zboża za
pomocą cepów. Kolejną czynnością było przesiewanie zboża przez przetak i młynek, a następnie
mielenie zboża w kamiennych żarnach i obserwowanie powstania z nich otrąb i mąki. Dużo radości
dało dzieciom formowanie własnych chlebków i przygotowanie ich do pieczenia oraz wspólne
ubijanie i degustacja masła.
Anna Brodziak, Anna Konefał, Beata Trzcińska

30. 10. 2018 Książka uczy, bawi i wychowuje - 1A z 8A
Głośne czytanie ma wiele zalet: rozwija język i wyobraźnię, uczy myślenia, pomaga w wychowaniu,
ułatwia naukę, kształtuje nawyk zdobywania wiedzy poprzez samodzielne czytanie oraz korzystanie z
zasobów księgozbioru. Uczniowie klasy I a rozbudzali zainteresowania czytelnicze przy wsparciu
starszych kolegów z klasy VIII a. Stworzona odpowiednia atmosfera, przy dźwiękach muzyki
relaksującej wprowadziła dzieciaki w niezwykłe przygody Słodziaków. Panie Maja Bieszcz-Giecko i
Dorota Grobel oraz starsi koledzy czytali nam książkę R. Piątkowskiej "Co się stało na leśnej polanie,
czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków".
Anna Konefał, Beata Trzcińska
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31. 10. 2018 „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” 2018
Uczniowie kl. I a włączyli się do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych Szkolne Przygody
Gangu Słodziaków, który miał inspirować dzieci do codziennego czytania.
Głównym celem akcji było propagowanie idei czytelnictwa wśród dzieci, a także uświadomienie
rodzicom walorów wspólnego czytania książek. Każde dziecko otrzymało album, w którym codzienne
głośne, domowe czytanie dokumentowane podpisem rodzica było nagradzane w szkole naklejką
Słodziaka. Razem z pluszakami- Słodziakami dzieci zgłębiały tajniki czytania. 19 października 2018 r.
obchodziliśmy Dzień Głośnego Czytania. Dzieciom na długo utkwią w pamięci atrakcje i wspólne
czytanie. Przygotowane przez uczniów prace plastyczne pt. Nowe przygody gangu Słodziaków,
rozwijały własną aktywność twórczą, fantazję i umiejętność kojarzenia faktów. Nagrodą w konkursie
jest dofinansowanie księgozbioru szkolnej biblioteki oraz gadżety ze Słodziakami dla zwycięskiego
zespołu klasowego.
Anna Konefał Beata Trzcińska

31. 10. 2018 Konkurs "Pisze do Ciebie list" 2018
Podsumowanie projektu Kuźnia bibliolubnych rozstrzygnięcie konkursu Piszę do Ciebie list.

26 października 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli rozpoczęło się
spotkaniem z dziennikarzem, autorem książek dla dzieci i młodzieży Jakubem Skworzem. Pisarz
przedstawił dzieciom z PSP nr 7, PSP nr 3 , PSP nr 12 ciekawą historię Adama Mickiewicza oraz
zachęcał młodych czytelników do odpowiedzi na pytanie Czego można nauczyć się od wieszcza 220
lat po jego narodzinach?
Książka Adaś Mickiewicz. Łobuz i Mistrz nie jest do końca o wielkim poecie, którym oczywiście był, i o
którym wszyscy często powtarzają. Jest to historia o poszukiwaniu własnej pasji, czyli tego w jaki
sposób Mickiewicz odkrył chęć pisania, a odkrył w bardzo trudnym momencie. W Nowogródku
wybuchł pożar. Jego ojciec znalazł się w sytuacji zagrożenia życia, brat był w stanie pomóc, a on nie
potrafił zareagować. Wówczas, żeby sobie z tym uczuciem poradzić napisał pierwszy wiersz właśnie o
pożarze. Dzisiaj chciałbym dzieciakom przekazać, że pasja, rzeczy, które lubią robić mogą pozwolić im
radzić sobie z trudnymi uczuciami w dorosłym życiu. Ta książka to z jednej strony fantastyczna
otoczka, z drugiej informacje i inspiracja, które można wykorzystać do działania mówił Jakub Skworz.
Następnie rozstrzygnięto konkurs literacko plastyczny Piszę do Ciebie list, w którym wzięły udział
dwie klasy piąte: 5 B z PSP nr 7 i klasa 5 z PSP nr 3. Zadaniem uczestników konkursu było odręczne
napisanie listu do bohatera literackiego i ozdobienie papeterii, po uprzednich warsztatach pisania
listów, które odbyły się 9 października b. r. Komisja konkursowa Beata Sudoł Kochan, polonista,
członek Stowarzyszenia Literackiego Witryna, Alicja Wojdyło, członek Stowarzyszenia Literackiego
Witryna, Beata Życzyńska, kierownik Działu Promocji MBP wyłoniła laureatów: I miejsce Oliwia Chara
z PSP nr 7, II miejsce Olga Mateuszczyk z PSP nr 3, III miejsce Karol Bruliński z PSP nr 3, III miejsce
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Weronika Chromińska z PSP nr 3, Wyróżnienie Zuzanna Iskra z PSP nr 3, Wyróżnienie Alicja
Strzałkowska z PSP nr 3. Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe
ufundowane przez MBP w ramach projektu. Nagrody wręczyły Ewa Biały, dyrektor MBP oraz Krystyna
Wojniak, inspektor ds. kultury UM w Stalowej Woli.
Gratulujemy Oliwce I miejsca
wych. klasy Brygida Małek
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LISTOPAD 2018
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07. 11. 2018 O zwyczajach, przysłowiach i przesądach z pisarką p.
Piątkowską
6 listopada 2018 r. uczniowie klasy I a i III a uczestniczyli w spotkaniu z autorką popularnych
książeczek dla dzieci, panią Renatą Piątkowską.
W oparciu o swoje książki: "Gdyby jajko mogło mówić", "Mądra głowa zna przysłowia", "Z
przysłowiami za pan brat" i "Szczęście śpi na lewym boku" zapoznała nas z pojęciami: przysłowie,
przesąd, zwyczaj. Pani Renata opowiedziała o tradycjach i zwyczajach, które są mocno zakorzenione
w naszej kulturze, takich jak: prima aprilis, śmigus-dyngus. Wytłumaczyła również skąd wzięły się
przesądy i wierzenia. Po spotkaniu, każdy chętny mógł poprosić pisarkę o autograf.
Anna Konefał, Beata Trzcińska, Iwona Dybus, Agnieszka Kogut

08. 11. 2018 Nowe książki 2018
Jesteś Bystrzakiem? biblioteki na czytelniczą ucztę. Dotarły nowe książki dla starszego i młodszego
czytelnika. Czy jesteś "Bystrzak"? Sprawdź się i znajdź na naszej ladzie nową książkę!

Dla starszego czytelnika Kryminał Najlepszy kryminał roku 2017 wg portalu granice. pl! W latach 20.
XX w. pisarz legenda - obecny w każdym szanującym się polskim domu powraca. Ksiądz Brown
rozwiązuje tajemnice zbrodni, a także mrocznych tajemnic ludzkiej natury. Dzięki swojej
przenikliwości sprosta każdej zagadce.
Kolejna pozycja z cyklu autora równanego z Agathą Christie. Trwają spory, czy nie przewyższa
poczytnej autorki kryminałów. Uznawany za klasykę gatunku. Kolejna z dostępnych w naszej
bibliotece części pełnych humoru i błyskotliwego śledczego ks. Browna. Cykl Chestertona doczekał się
szeregu ekranizacji m. in. w Wielkiej Brytanii, Włoszech, czy Polsce. Powstał szreg filmów oraz seriali.
Polską próbą ekranizacji Chestertona jest "Ojciec Mateusz", choć wielu krytyków uważa, że nie
uwyma się do pierwozworu. Zachęcamy do wyrobienia sobie zdania samemu!
Historia Lubisz historię? Mamy też w ofercie coś dla Ciebie! Rok 1942. Kto jest przeciwko okupantowi
tego czekają szykany. Znajduje się jednak odważny - Maciej Aleksy Dawidowski. Był jednym spośród
tysięcy młodych ludzi, którzy w czasie okupacji stawiali opór Niemcom, podejmując działania małego
sabotażu. Bohater "Kamieni na Szaniec" Aleksandra Kamińskiego powraca i dokonuje brawurorej
akcji z pomnikiem Mikołaja Kopernika.
Zanim świat usłyszał o polskich jednostkach specjalnych takich jak GROM byli prawdziwi twardziele.
Do historii przeszli chwałą orężą. Stali się legendą. Dokonywali cudów. Pod Karsi pokonali Szwedów,
choć trzech przypadało na jednego z nich. Pod Cutrea de Argesz sześciokrotna przewaga Wołosów nic
nie znaczyła. Pod Kłuszynem rozgromili Rosję mimo, że ich przeciwnik miał pięciokrotną przewagę.
Przez 125 lat nie przegrali żadnej bitwy. Polskie Termopile pod Hodowem przeszły do historii świata.
Naprzeciw nim 40 tys. Tatarów. Ich była garstwa, 400 (czterystu!). Pokonali wroga. Przy nich
bohaterowie "300" to słabeusze! Te i inne historie - czytaj w książce dostępnej w naszej bibliotece!
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Wojenna odyseja Antka Srebnego jest cyklem komiksów przybliżającym historię II wojny światowej.
poznania przygód i perypetii dzielnego harcerza. Odkrywa on tajemnice i sekrety. Wykazuje się
również sprytem i zaradnością. Nad zawartością merytoryczną cyklu patronuje Biuro Badań
Historycznych w Warszawie. W chwili obecnej nakład serii został wyczerpany i mamy przyjemność
poinformować, że zdobyliśmy ostatnie egzemplarze.
U nas również jest komiks o przemilczanej przez lata historii zbrodni Katyńskiej. Pomimo, że Józef
Mackiewicz ją ujawnił tak wcześniej latami nie było o niej ani słowa. "Jedynie prawda jest ciekawa" i
tym jest pozycja dostępna w naszej bibliotece.

Rok 1764. Trwa rozgrywka o władzę w Polsce. W granicach naszego kraju stanęło 7 tysięcy żołnierzy.
Wkrótce ich liczba wzrostła do 40 tys. W miasteczku Bar zawiązała się konfederacja w obronie naszej
tożsamości. Jak się ona skończyła? Do czego doprowadziła? Więcej w nowym komiksie z naszej
biblioteki.
Fantastyka. Opowieść o przygodach Anhara - księcia królestwa magii, który przekonuje się, iż sztuka
magiczna, którą od dzieciństwa kocha i zgłębia jest zaczątkiem nowości z fantastyki. Uzupełnia nasze
zbiory o już obecną klasykę braci Strugackich i innych autorów. Nie zabrakło u nas także opowieści o
perypetiach kandydatów na aniołów. Poznają, jak się dolatuje na czas, wiedzę o metodach kuszenia i
nie tylko. A tajemniczy kogut budzi wszystkich każdego ranka. Humor
Kto pamięta filmy z cyklu o Asteriksie i Obeliksie? Tego zapraszamy do poznania oryginalnych historii
o Asteriksie i Obeliksie? Dwójka sympatycznych przyjaciół ma przygody pełne uśmiechu i fantazji. Czy
zwłowrogi Cezar podbije Galię? Przekonaj się sam. Mamy w swojej ofercie blisko 30
niepowtarzających się tytułów z serii! Nie brak i pozycji z kategorii nauka.
Dla młodszego czytelnika. Autor słynnych bajek i legend warszawskich, m. in. o Kocie w butach,
Bazyliszku, Złotej Kaczce i przybliża nam również historię Polski. Znasz ją dobrze? Sprawdź się! Nasze
zbiory biblioteczne uzupełnił również cykl książek o zwierzętach, ptakach i nie tylko. W pięknej
oprawie graficznej zapraszamy do poznania ich życia i zwyczajów. Nasze biblioteczne zbiory
uzupełniła "Afryka Kazika" w wersji książkowej.
Nie zabrakło również książkowej wersji cyklu "Bella i Sebastian". Nie brak również lokalnych
kolorytów m. in. o zwierzętach jakie żyły w Polsce. Przybyła nam również książka o Niedźwiadku,
który z polskimi żołnierzami wojował.
Nie brak również innych pozycji o naszej historii. A także informacji o wielkich i wspaniałych Polakach.
O technice dla mniejszego czytelnika też również coś znajdziemy.
Bajki i opowieści bajkowe. Nasze zbiory uzupełniają również bajkowe i dziecięce opowieści. To tylko
część książek dostępnych w naszej bibliotece. obejrzenia naszej wystawki bibliotecznej. Uwaga! Kto
pierwszy ten lepszy. Część książek już wypożyczyli nasi Czytelnicy. Wkrótce jeszcze pojawiają się
kolejne, nowe książki.
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09. 11. 2018 Stalowa Wola Narodu Polskiego” 2018
6 listopada w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o naszym mieście Stalowa Wola Narodu
Polskiego.
Organizatorkami konkursu były panie Anna Dąbek i Renata Maziarz. Konkurs był przeznaczony dla
uczniów klas trzecich. Celem zmagań było pogłębianie i utrwalanie wiedzy o historii Stalowej Woli,
krzewienie idei patriotyzmu lokalnego i pogłębianie więzi i dumy z naszego miasta. Laureatami
zostali:

I miejsce Iwanicka Faustyna kl. III a
II miejsce Bucior Dominika kl. III a Burdzy Jacek kl. III b Butryn Bartosz kl. III a Czajka Lena kl. III b
Wronowski Sebastian kl. III b
III miejsce Krupa Nikola kl. III b Latos Bakaj Elżbieta kl. III a Słonina Oliwia kl. III b

Laureatom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy szerokiej wiedzy o naszym mieście.
Anna Dąbek, Renata Maziarz

09. 11. 2018 Konkurs plastyczny Moja Niepodlegla 2018
W ostatnich dniach października w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości ogłoszony został w naszej szkole konkurs plastyczny dla klas I III, pod nazwą Moja
Niepodległa.
Organizatorkami konkursu były panie Anna Dąbek i Anna Konefał. Jego celem było uczczenie 100
lecia odzyskania niepodległości, popularyzacja historii Polski wśród uczniów klas I III, krzewienie idei
patriotyzmu, pogłębianie więzi z Ojczyzną oraz dumy z jej historii i dnia dzisiejszego. Laureatami
zostali:
Klasy pierwsze
I miejsce1. Skrzypek Jakub kl. I b2. Niezbecki Filip kl. I a
II miejsce1. Wojtak Dawid kl. I c2. Hamera Maciej kl. I a
III miejsce1. Sroczyński Eryk kl. I c2. Skowrońska Alicja kl. I b
Wyróżnienia1. Zięba Rafał kl. I d2. Wojtala Kacper kl. I b3. Sowa Joanna kl. I a4. Światowiec
Aleksander kl. I c5. Stukowski Nikodem kl. I c
Klasy drugie
I miejsce1. Ochał Alan kl. II d2. Drabik Zuzanna kl. II c
II miejsce1. Bąk Emilia kl. II a2. Stecyk Filip kl. II c
III miejsce1. Fluda Klaudia kl. II d2. Dębowska Lena kl. II c
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Wyróżnienia1. Maślach Mateusz kl. II d2. Śliwiak Natalia kl. II a3. Wojtaszek Adrian kl. II c4.
Kasprowicz Amelia kl. II b5. Dulnik Wiktoria kl. II c6. Magdziak Filip kl. II c
Klasy trzecie
I miejsce1. Iwanicka Faustyna kl. III a
II miejsce1. Puzio Franciszek kl. III a
III miejsce1. Bucior Dominika kl. III a
Wyróżnienie1. Stelmach Nina kl. III b
Laureatom, wyróżnionym i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Wystawę prac można
oglądać na korytarzu wysokiego parteru .
Anna Dąbek, Anna Konefał

09. 11. 2018 Wystawa „Żołnierze dla Niepodległej” 2018
W związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole na
korytarzu wysokiego parteru znajduje się wystawa zatytułowana "Żołnierze dla Niepodległej",
ukazująca znamienitych dowódców Wojska Polskiego z okresu walk o niepodległość Polski.

Wystawę przygotowali Anna Dąbek i Mateusz Korpal.
Anna Dąbek

09. 11. 2018 Śniadanie daje moc 2018/2019
Już trzeci rok nasza szkoła uczestniczy w programie ogólnopolskim Śniadanie Daje Moc.
Głównym zadaniem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego
odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Podsumowaniem programu jest, jak co roku,
zorganizowaniew szkole Dnia Zdrowego Śniadania. W tym roku zaplanowano go na 7 listopada. Na
stołach królowały: warzywa, owoce, wędliny, sery, mleko, jogurty, płatki i inne zdrowe produkty.
Uczniowie nie tylko wspólnie spożyli wspólny posiłek, ale również poczęstowali innych. obejrzenia .
Beata Trzcińska
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13. 11. 2018 100. rocznica Odzyskania Niepodległości
Uroczysta akademia z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dnia 08. 11. 2018 r. nasza szkoła uroczyście obchodziła setną rocznicę odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Tego dnia uczniowie z opiekunami , Dyrekcja szkoły, rodzice i dziadkowie byli świadkami
przedstawienia w SDK poświęconego tak doniosłemu wydarzeniu dla wszystkich Polaków .
Najpierw zaprezentowano film Animowana Historia Polski( od chrztu Polski poprzez rozbiory,
powstania, wojny aż do wstąpienia Polski do Unii Europejskiej ), następnie montaż słowno-muzyczny,
scenki rodzajowe, czemu w tle towarzyszyła specjalnie przygotowana projekcja.
Wspólnie śpiewaliśmy najbardziej popularne pieśni patriotyczne- było naprawdę uroczyście i
wzruszająco, a uczniowie artyści klas: 5b, 5g, 7b, 7c,7e,8b zaprezentowali się znakomicie.
Godnie uczciliśmy Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Organizatory uroczystości :

Brygida Małek, Beata Stępak, Anna Majkowska- Sobiło

15. 11. 2018 W Muzeum Bombki Choinkowej 4A i 4B – 31 X 2018
Dnia 31. 10. 2018r klasa IVa i IVb wraz z opiekunami: Martą Bańka, Agnieszką Bednarczyk, Beatą
Korkowską i Anną Kluzą udały się na wycieczkę do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie.
Dzieci miały możliwość obejrzeć ciekawe ekspozycje, zapoznały się z kulturą świąteczną innych
krajów. Uczniowie zostali zapoznani z technologią produkcji - powstawania i ozdabiania bombki oraz
ozdób choinkowych. Organizatorzy zaprosili klasy do wzięcia udziału w warsztatach podczas których
uczniowie ozdobili bombki według własnych pomysłów. Po udanych warsztatach wszyscy uczestnicy
wycieczki udali się do sklepu, w którym można było zakupić piękne ręcznie robionymi ozdoby
choinkowe. Zabawy było co niemiara.
Marta Bańka, Agnieszka Bednarczyk
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15. 11. 2018 Narodowy bieg stulecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości 2018
Nasi uczniowie na sportowo uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Aura była pogodna i słoneczna. Uczestnicy otrzymywali pamiątkowe medale. Część uczniów stanęła
na podium otrzymując nagrody.
Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!!!

Ewa Barszcz , Bogusława Mikula

15. 11. 2018 Święto postaci z bajek 2018
Piątego listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.
Aby uczcić ten dzień, w naszej szkole, odbyły się bajkowe spotkania w których wzięły udział klasy
trzecie. Uczniowie rozwiązywali zadania i zagadki które wymagały wykazania się znajomością treści
bajek. Największą ilość punktów i tytuł Najlepszy znawca bajkowych postaci otrzymali Nina Stelmach
z kl. 3b , Faustyna Iwanicka, Dominika Bucior i Michał Skubal z kl. 3a. Dziękujemy wszystkim uczniom
za udział z zabawie, a zwycięzcom gratulujemy. Na koniec spotkania odbyły się wybory
najpopularniejszej postaci z bajki . Już po raz drugi został nią Kot w Butach i to on będzie w tym roku
szklonym honorowym patronem biblioteki szkolnej. Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat,
rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne prawdy życiowe. Bajkowe postacie sprawiają, że świat
staje się barwny i radosny.
Iwona Sibiga
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15. 11. 2018 "Lekcja biblioteczna - spotkanie z pisarzem" X 2018
W dniu 23. 10. 2018r. Uczniowie klasy 5a pod opieką pani Urszuli Sudoł-Rękas uczestniczyli w
spotkaniu autorskim z pisarką Małgorzatą Strękowską Zarembą. Spotkanie to odbyło się w bibliotece
międzyuczelnianej i uczestniczyli w nim również uczniowie z innych stalowowolskich szkół.
Małgorzata Strękowska Zaręba jest pisarką, dziennikarką, współautorką podręczników, laureatką
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, jest również autorką najnowszej serii książek o ludziach
mądrych i odważnych polskich superbohaterach. Pani Małgorzata opowiadała dzieciom o swoich
książkowych bohaterach, czytała zabawne fragmenty swoich książek, a przede wszystkim
opowiedziała o swojej najnowszej książce o Józefie Piłsudskim. Przedstawiła wiele ciekawych, a mało
znanych historii związanych z postacią marszałka. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość
zakupu książek autorki i otrzymania autografu. Zachęcamy do lektury książek M. Strękowskiej
Zaremby o polskich superbohaterach Marszałku J. Piłsudzkim i Rotmistrzu W. Pileckim, oraz książki
Dom nie z tej ziemi która znalazł się na liście white ravens białych kruków, czyli wśród 200
najlepszych książek dla dzieci na świecie w roku 2018 według internationale jugendbibliothek.
Iwona Sibiga

15. 11. 2018 Rocznicowe konkursy roztrzygnięte
15 listopada 2018 roku w naszej szkole wręczono nagrody i dyplomy laureatom i wyróżnionym w
Szkolnym Konkursie Plastycznym Moja Niepodległa przeznaczonym dla klas I III, w Konkursie Wiedzy
dla klas III Stalowa Wola Narodu Polskiego oraz w Konkursie Historyczno Plastycznym Polacy i
Kosmos.
Nagrody wręczyła pani dyrektor Alicja Bartoszek.
Anna Dąbek

15. 11. 2018 Regulamin - Kartka dla żołnierza 2018
Regulamin akcji - konkursu plastycznego Kartka dla Żołnierza

Tematem akcji - konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt
Bożonarodzeniowych dedykowana żołnierzom Wojsk Specjalnych pełniących służbę poza granicami
kraju.
Cele konkursu
rozbudzenie zainteresowania zwyczajem obdarowywania kartkami świątecznymi, ze szczególnym
uwzględnieniem żołnierzy Wojsk Specjalnych jako adresatów, którzy czas Świąt spędzają z dala od
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rodzinnego domu, kształtowanie postaw patriotycznych, propagowanie celebrowania Świąt Bożego
Narodzenia.
Warunki uczestnictwa:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 2. Uczestnicy konkursu
mają za zadanie zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną kartki bożonarodzeniowej
zawierającej akcenty wojskowe. 3. Każdy uczestnik może wykonać od 1 do 2 kartek o formacie nie
przekraczającym formatu A5 (złożonego na pół formatu A4), techniką dowolną. 4. W środku kartek
należy wpisać życzenia świąteczne, podpisać się (Imię i nazwisko ucznia i klasę, do której dziecko
uczęszcza), np. Ewa Nowak z klasy II a z rodzicami. 5. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane
pod uwagę.
Termin i miejsce dostarczania prac:Prace należy składać u wychowawców klas w terminie do 23
listopada 2018 roku. Wychowawca zbiera prace, umieszcza kartki na tablicy i robi zdjęcie dzieci przy
tablicy, lub robi zdjęcie dzieciom trzymającym kartki świąteczne. Zdjęcie wysyła na stronę
internetową szkoły Wychowawcy dostarczą prace w dużych kopertach do 26 listopada 2018 roku do
nauczycieli :
Klasy I - Anna MadejKlasy II Anna DąbekKlasy III Iwona DybusKlasy IV -VIII Anna Sawicka i Kinga
Korzeniowska. Panie przekażą prace do sali 15
Na kopertach proszę napisać klasę i imię i nazwisko jej wychowawcy.
Komisja Artystyczna: Jury konkursu oraz przedstawicieli wychowawców klas I, II, III, IV wybierze
najciekawsze kartki świąteczne, które w ramach nagrody prześle do Dowództwa Wojsk Specjalnych, a
stamtąd trafią one do żołnierzy służących na misjach poza granicami naszego kraju.
Zdjęcia klas biorących udział w Akcji Konkursie zostaną zamieszczone 6 grudnia br. na internetowej
stronie szkoły.
Anna Dąbek

16. 11. 2018 Pasowanie 1A na czytelników 2018 w MBP
Książka wszystkich pocieszy, książka wszystkim podpowie, jak rozwiązać problemy i mądrości mieć w
głowie.

14 listopada w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli odbyło się
uroczyste Pasowanie na Czytelnika z udziałem uczniów klasy 1 a. Dzieci poznały mnóstwo małych i
dużych książkowych tajemnic. Nim jednak zostały włączeni w poczet czytelników, musiały
odpowiedzieć na szereg pytań, m. in. : Co to jest biblioteka?, Co możemy w niej robić?, Jak należy się
w niej zachowywać?, Czego nie wolno robić z książką?. Każdy uczeń został uroczyście pasowany na
czytelnika i otrzymał pamiątkową zakładkę do książki. Nowi czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie,
w którym zobowiązali się, że będą książki szanować, korzystać z ich mądrości oraz sumiennie
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wypełniać obowiązki czytelnika. Wszystkim naszym nowym Czytelnikom życzymy, aby książki
rozwijały ich wyobraźnię, kreatywność i umiejętności.
Anna Konefał, Beata Trzcińska

19. 11. 2018 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości w naszym mieście
11 listopada 2018 roku poczet sztandarowy naszej Szkoły wraz z opiekunami: panią Elżbietą Sobol i
panią Beatą Stępak wziął udział w uroczystych obchodach Święta Niepodległości.
Uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny z udziałem Kompanii Honorowej
Wojska Polskiego, pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko oraz służb i klas mundurowych o godzinie
16. 00 w Bazylice Konkatedralnej. Następnie, po złożeniu kwiatów przed tablicami umieszczonymi na
konkatedrze, pomnikiem Jana Pawła II i po poświeceniu Obelisku Stulecia Niepodległości w defiladzie
ulicami miasta. Trasa wiodła ul. Popiełuszki, 1 Sierpnia, od konkatedry na Plac Piłsudskiego. Przed
Miejskim Domem Kultury z okazji święta niepodległości miały miejsce uroczystości wojskowe z
Apelem Pamięci oraz Salwą Honorową. Po nich Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny
po raz szósty rozpalił Ognisko Patriotyzmu. Tradycyjnie, zebrani wokół ognia zaśpiewali wspólnie
najpiękniejsze pieśni patriotyczne wraz z zespołami artystycznymi MDK: Grupą Wokalną Pałacyk
Michla, Chórem Lasowiacy, Kapelą Podwórkową Rozwadów i Piotrem Rutem. Dla uczestników
ogniska przewidziano pamiątkowe śpiewniki i grochówkę żołnierską.
Beata Stępak, Elżbieta Sobol

19. 11. 2018 „Śniadanie daje moc” w klasie 5E – XI 2018
Dnia 7 listopada 2018r. klasa 5e włączyła się w szkolną akcję Śniadanie daje moc. Uczniowie przynieśli
zdrowe produkty na wspólny stół: warzywa, owoce, orzechy, płatki śniadaniowe, sery, wędliny. Miło
spędzili czas, częstując się śniadaniem i prowadząc rozmowy, umacniające więzi klasowe. Dzięki
udziałowi w akcji, uczniowie przypomnieli sobie o kluczowej roli śniadania w diecie człowieka, a także
kształtowali nawyki wyboru zdrowych produktów.
Dorota Rejzerewicz, Kinga Korzeniowska
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21. 11. 2018 Konkurs plastyczny roztrzygnięty - XI 2018
W konkursie wzięli udział uczniowie klas 6- tych którzy mieli za zadanie wykonać projekt okładki
ulubionej książki.
Projekt musiał odbiegać od wyglądu istniejącej już okładki i miał przedstawiać własną wizję i
interpretację treści książki. Celem konkursu było popularyzowanie literatury dziecięcej i
młodzieżowej, rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności plastycznych oraz promowanie
twórczości artystycznej dzieci. Uczniowie wykonali wiele oryginalnych i pomysłowych prac, komisja
pod kierunkiem pani A. Sawickiej przyznała nagrody i wyróżnienia.
Nagrody otrzymali Laura Lewicka 6d, Alicja Szkutnik 6a, Zuzanna Maziarz 6ai Kacper Dziopak 6c.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Iwona Sibiga

26. 11. 2018 W muzeum Dobranocek - XI 2018
Uczniowie klasy I b i I c w Muzeum Dobranocek w Rzeszowie obejrzeli zbiór lalek Wojciecha Jamy z
seriali bajkowych dla dzieci. Byli wśród nich: Miś Uszatek, Colargol, Plastuś. Obejrzeli również
unikatowe pacynki Jacka i Agatki - pierwszej polskiej dobranocki. Uczestniczyli w pokazie filmowym
popularnych kreskówek dla dzieci: "Reksio", "Kot Filemon", "Bolek i Lolek". Dzieci były oczarowane
wystawą, po której kupiły tematyczne pamiątki. Zadowolone i szczęśliwe wróciły do szkoły.
Marta Polańska, Anna Madej
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26. 11. 2018 O popularnonaukowych książkach
Dla uczniów klasy I A literatura popularnonaukowa była przedmiotem lekcji bibliotecznej, jaka odbyła
się w MBP 20 listopada. Po zaprezentowaniu tematu, uczniowie mogli obejrzeć przygotowane książki
i rozwiązać zadania tematyczne.
Anna Konefał, Beata Trzcińska

27. 11. 2018 Klasa 2B w Nadleśnictwie Rozwadów
Podczas wycieczki do Nadleśnictwa Rozwadów pani Ania przedstawiła dzieciom piękny i ciekawy
ekosystem lasu naszej okolicy. Podczas spotkania w sali edukacyjnej przekazała dzieciom wiadomości
na temat mieszkańców lasu oraz roślin, zwłaszcza grzybów, których w tym roku było bardzo dużo.
Wspólnie ze skrzatem Borówką wędrowały po leśnym borze oglądając ciekawy edukacyjny film.
Następnie dzieci z wielkim zapałem wyruszyły na leśne ścieżki, gdzie obserwowały jesienne dary,
słuchały odgłosów przyrody i podziwiały późny jesienny krajobraz
Beata Bryk- PokrzywaLiliana Kobos

30. 11. 2018 Nietypowa lekcja historii 4A i 4B w ZSP2 - XI 2018
W dniu 28. XI. 2018r. klasy IVa i IVb wraz z opiekunami: Martą Bańka, Agnieszką Bednarczyk, Anną
Majkowską Sobiło, Anną Kluzą, udały się na nietypową i wyjątkową lekcję historii i patriotyzmu do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
Dzieci obejrzały makietę Bitwy pod Racławicami. Makieta zawierała postacie historyczne w skali 110
wyrzeźbione ręcznie z drewna lipowego. Na obrotowej platformie średnicy ponad 7 metrów znajduje
się 300 żołnierzy - wyrzeźbionych figur, poszczególne oddziały wojsk biorących udział w walce,
rosyjskie armaty zdobyte przez kosynierów, wiejskie chaty oraz roślinność porastająca okoliczne
wzgórza. Platforma wiernie oddaje fotografię pola bitwy. Widzowie obserwują poszczególne fazy
bitwy. Narracja Andrzeja Seweryna w ciekawy sposób przeniosła uczniów w czasy Insurekcji
Kościuszkowskiej, opisując przebieg bitwy, jej aspekty wojskowe oraz znaczenie historyczne. Makiecie
towarzyszy wystawa malarska o tematyce niepodległościowej. Od teraz data 4 kwietnia 1794r. będzie
znana naszym uczniom jeszcze bardziej!
Marta Bańka, Agnieszka Bednarczyk
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03. 12. 2018 5E na cmentarzu w Stalowej Woli – 21 XI 2018
21 listopada 2018 r. klasa 5e wybrała się na cmentarz komunalny w Stalowej Woli. Na początek
uczniowie odwiedzili groby Nieznanych Żołnierzy. Odczytali tablice upamiętniające osoby, które
zginęły podczas II wojny światowej: walcząc o wolność, w obozach koncentracyjnych. Po zapaleniu
zniczy i modlitwie poszli odwiedzić groby osób zasłużonych dla Stalowej Woli. Na koniec uczniowie
mieli możliwość pomodlenia się nad grobami zmarłych ze swoich rodzin, pochowanych na
stalowowolskim cmentarzu. Wycieczka odbyła się w celu uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości poprzez pamięć o ludziach zasłużonych dla kraju i regionu.
Dorota Rejzerewicz, Kinga Korzeniowska

03. 12. 2018 Gra terenowa "Stalowolscy pionierzy"
29 października uczniowie klas 8B i 8A uczestniczyli w grze terenowej "Stalowowolscy pionierzy". Gra
składała się z dwóch części. W pierwszej części uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną,
organizowaną przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Prezentacja dotyczyła historii miasta oraz
ludzi zasłużonych w naszej "małej ojczyźnie". W drugiej części zaplanowano oddanie hołdu i czci
bohaterom regionalnym na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli. Głównym celem wyprawy było
kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz podtrzymywanie pamięci historycznej.
Wydarzeniu towarzyszyła telewizja Stella. Opiekunami wyprawy byli: pani Monika Potocka-Witek,
pan Wojciech Czech i pan Mateusz Korpal.
Monika Potocka-Witek Mateusz Korpal

03. 12. 2018 Andrzejki w bibliotece 2018 2B
Dnia 30. 11. 2018r. w Bibliotece Międzyuczelnianej uczniowie klasy II B uczestniczyli w zajęciach pod
hasłem Andrzejki w bibliotece. Uczniowie zapoznali się tradycjami i historią powstania tego święta a
następnie wróżbom i przepowiedniom nie było końca. Każde dziecko miało możliwośćpoznania
swojej wróżby na bliższą i dalszą przyszłość oczywiście zprzymrużeniem oka. Zabawy, uśmiechu było
wiele i wszyscy z utęsknieniem czekają już na następny wieczór Andrzejkowy w bibliotece.
Beata Bryk- Pokrzywa Liliana Kobos
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06. 12. 2018 Finał akcji „Kartka dla żołnierza”2018
W naszej szkole jak co roku przeprowadziliśmy akcję Kartka dla Żołnierza 2018. W tym roku wzięło w
niej udział 56 uczniów.
Wykonali oryginalne kartki bożonarodzeniowe, które w nagrodę trafią do żołnierzy służących na
misjach poza granicami naszej Ojczyzny z życzeniami błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w spokojnej atmosferze, wśród rodzin i braci wojskowej.
Oto uczniowie, których kartki trafią do żołnierzy:

Klasa 1a
Szymon Dziedzic
Filip Niezbecki
Jakub Łyp
Maria Temporale

Klasa 1b
Cornelia Partyka
Klaudia Lesiak

klasa 1d
Rafał Zięba

klasa 2a
Arkadiusz Wozniak
Julia Żuchowska
Bartłomiej Wilk
Natalia Śliwiak
Agata Mołoń
Michał Wojtanowicz
Cyprian Medyński
Karolina Gorzula
Igor Ludjan

Klasa 2b
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Sebasian Janik
Igor Gruszczyk
Gabiela Paruch
Mateusz Olszowy
Amelia Kasprowicz
Nadia Hajduk
Mateusz Bucior
Basia Słodkowska
Oliwia Budkowska
Dawid Baltajyan
Paweł Kawecki

Klasa 2c
Wiktoria Jurek
Natalia Szot
Joanna Rychlak
Gabriela Butryn
Szymon Dul
Adrian Wojtaszek
Samanta Paleń
Oliwia Naslyan
Filip Magdziak

klasa 2d
Maja Rakicka
Klaudia Fluda

klasa 3a
Bartosz Butryn

klasa 4b
Zoja Tabor
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Klasa 4c
Olga Szmuc
Krzysztof Golik

Klasa 4e
Kornelia Chara

klasa 4f
Anna Zawrotnik
Brajan Paleń
Wiktoria Mazurek

Klasa 4g
Maryla Stachera

Klasa 5b
Oliwia Chara

klasa 5c
Sebastian Ciszyński

klasa 5e
Dawid Bunarowski

klasa 5g
Milena Gardzisz
Amelia Zwolińska

Klasa 6d
Laura Lewicka

klasa 7b
Adam Zawrotniak
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Klasa 7c
Mateusz Ciszyński

Anna Dąbek, Kinga Korzeniowska

06. 12. 2018 Dzień Pluszowego Misia 2018
Pluszowy miś to kultowa zabawka na całym świecie i bywa największym przyjacielem dziecka. Często
jest bohaterem bajek.
Znane misie to: Kubuś Puchatek, Miś Coralgol, Miś Paddington, Miś Uszatek, Miś z okienka. Pluszowy
miś jest symbolem dobra, miłości, ciepła, łagodności i opiekuńczości. W magiczny sposób potrafi
poprawić humor, wysłuchać wielkich kłopotów malutkich ludzi. 26 listopada klasy I-III celebrowały
Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci przyniosły do szkoły swojego pluszowego przyjaciela.
Pluszowy miś towarzyszył uczniom w czasie zajęć. Była wspólna nauka i zabawa. Każda klasa
zorganizowała konkurs plastyczny, którego bohaterem był pluszowy miś. Można było podziwiać
klasowe wernisaże pomysłowych i kolorowych prac.
To był dzień pełen radości, uśmiechów i wzruszeń.
Liliana Kobos

06. 12. 2018 Lekcja otwarta - 1B - 3 XII 2018
3 grudnia 2018 r. w klasie I B odbyła się lekcja otwarta dla dzieci z 0 A - W oczekiwaniu na Świętego
Mikołaja. Pierwszaczki zaprezentowały swoje umiejętności matematyczne i artystyczne. Oprócz
piosenki i wiersza, dzieci wspólnie liczyły w zakresie 9. Bawiły się również podczas zabawy ruchowej
Mikołaj wybiera się w podróż. Pod koniec lekcji wszystkie dzieci zostały poczęstowane mikołajkowymi
ciasteczkami, a goście przynieśli w podziękowaniu za zaproszenie słodkie lizaczki. Było zatem słodko,
wesoło i mikołajkowo.
Anna Madej
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06. 12. 2018 Andrzejki 2018 w 1B
30 listopada 2018 r. w I B dzieci obchodziły andrzejki. Wróżyły sobie jaki zawód zdobędą w
przyszłości, z kim się zaprzyjaźnią i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za mąż, a chłopiec ożeni się.
Oczywiście dzieci potraktowały wróżby z przymrużeniem oka. Były to magiczne chwile i namiastka
polskiej tradycji.
Anna Madej

07. 12. 2018 Nietypowa lekcja historii w ZSP2 klas 8A i 8E
W piątek 30 listopada klasy VIII a i VIII e wybrały się do ZSP nr 2 im. Tadeusza Kościuszki na ciekawą
lekcję historii.
Podczas spotkania uczniowie oglądali makietę, na której były przedstawione postacie historyczne w
skali 1:10 wyrzeźbione ręczne z drzewa lipowego. Narracja lektora w ciekawy sposób przeniosła nas
w czasy Insurekcji Kościuszkowskiej, opisując przebieg bitwy, jej aspekty wojskowe oraz znaczenie
historyczne. Pokazowi makiety towarzyszyła bogata galeria obrazów. Druga część lekcji była pokazem
pisania gęsim piórem . Uczniowie pełni wrażeń , zadowoleni wrócili do szkoły.
Dorota Grobel, Monika Potocka-Witek

10. 12. 2018 Mikołajowy zawrót głowy w 2B
Przez cały rok z utęsknieniem czekamy na wyjątkowy dzień Św. Mikołaja.
Jest to szczególny dzień radości, zabawy i uśmiechu. W takiej właśnie wyjątkowej atmosferze
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprosiło dzieci z klasy II B do uczestnictwa we wspólnej
zabawie. Chociaż za oknami brak śniegu, to nastrój świąteczny w naszej klasie gościł od samego rana.
To zasługa świętego Mikołaja, który odwiedził nas 6 grudnia. Zajęcia rozpoczęły się od
własnoręcznego wypieku pierniczków. Kiedy już pachniało świętami pojawił się wyjątkowy Gość,
który obdarował dzieci prezentami. Chyba byliśmy bardzo grzeczni, bo nikt nie dostał rózgi. Uśmiechy
na naszych twarzach to dowód na to, że warto organizować klasowe mikołajki. To był dzień pełen
wrażeń i niespodzianek. Warsztatom chętnie przyglądali się reporterzy telewizji Stella.
Beata Bryk-Pokrzywa Liliana Kobos
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14. 12. 2018 Mikołajkowa wycieczka klas 4F i 4H do Fabryki Czekolady-XII
2018
Uczniowie dwóch klas czwartych: 4F i 4H w dniu 7 grudnia udali się na mikołajkową wycieczkę do
fabryki czekolady Coco de mer w Rzeszowie.
Dzieci wzięły udział w czekoladowych warsztatach, dowiedziały się jak krok po kroku przebiega
proces produkcji czekolady, poznały dokładnie skład słodkich tabliczek. Każdy z uczestników
wycieczki samodzielnie odlał własną czekoladę i udekorował ją wybranymi dodatkami i bakaliami. Po
interesujących warsztatach i słodkiej degustacji uczniowie pełni czekoladowej energii mieli okazję
spalić nadmiar kalorii w atrakcyjnej bawialni. Opiekę nad dziećmi w czasie wycieczki sprawowały
wychowawczynie: Barbara Kuziora, Katarzyna Mrowiec oraz Anna Dziurny.
Katarzyna Mrowiec

18. 12. 2018 Wycieczka 2A do wioski św. Mikołaja w Bałtowie XII 2018
W tym roku grzeczne dzieci z klasy II a znalazły świętego Mikołaja w jego przytulnej chacie w
Bałtowie.
Zanim jednak doszło do spotkania z przemiłym staruszkiem, spędziły wesoło czas w Jura Parku.
Atrakcji było co niemiara. Na początek wykazaliśmy się kreatywnością podczas warsztatów
plastycznych w Szkole Elfów. Korzystając ze wskazówek Pani Choinki malowaliśmy i ozdabialiśmy
gipsowe aniołki. Stały się one piękną pamiątką z wycieczki. Później czekała nas porcja emocji w kinie
5D. Nie zdążyliśmy jeszcze ochłonąć, a już znaleźliśmy się w Bajkowej Krainie Lodu. Pod białą kopułą
na ogromnych ekranach obejrzeliśmy najciekawsze przygody Elzy i jej przyjaciół oraz pobawiliśmy się
z sympatycznym bałwankiem Olafem. Następnie spacerowaliśmy ścieżką edukacyjną Jura Parku i
podziwialiśmy modele dinozaurów naturalnych rozmiarów. W Muzeum Jurajskim mieliśmy okazję
podziwiać skamieniałości i minerały z różnych stron świata.
Po smacznym obiedzie nadeszła długo oczekiwana chwila. Wreszcie zaczęliśmy się wspinać do
magicznej wioski. Przywitały nas Elfy, które pokazały nam swoje domki i zorganizowały bałwankowy
slalom. Najsympatyczniejszy z Elfów zaprowadził nas wreszcie do świętego Mikołaja. W jego chacie
było cieplutko i przytulnie. Nikt nie skorzystał ze specjalnego młynka do mielenia grzechów. No cóż,
chyba nie było takiej potrzeby. Święty Mikołaj wszystkim wręczył upominki, co wywołało wielką
radość.
Wycieczka do wioski świętego Mikołaja sprawiła, że nie możemy się już doczekać świąt Bożego
Narodzenia. Będziemy ją ciepło wspominać.
Renata Maziarz, Anna Dąbek
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18. 12. 2018 Halowe Zawody Mikołajkowe - Grudzień 2018
W sobotę 08 grudnia 2018r. w Mielcu odbyły sięHalowe Lekkoatletyczne Zawody Mikołajkowe.
12 uczniów naszej szkoły wzięło udział w tych zawodach. Dwoje z nich stanęło na podium. Uczeń
klasy 6A Jakub Bembenek zdobył złoty medal w biegu na 60m orazsrebny medal w biegu na 300m.
Natomiast uczennica klasy 5F Gabriela Zarewicz wywalczyła brązowy medal w skoku w dal.
Serdeczne gratulacje!
Ewa Barszcz

20. 12. 2018 Przedświąteczne Czytanie u "Pierwszaczków" - XII 2018 r.
19 grudnia 2018 r. nauczycielki klas I B i I C zorganizowały swoim uczniom wielkie Przedświąteczne
Czytanie.
Dzieci z zainteresowaniem i przejęciem słuchały opowieści związanych z Bożym Narodzeniem.
Uczniowie obu klas w oczekiwaniu na święta śpiewali również wspólnie pastorałki i kolędy. Bardzo
przejęci, w ciepłej i przyjaznej atmosferze składali sobie na koniec spotkania świąteczne życzenia. To
były magiczne i niezapomniane chwile.
Anna Madej, Marta Polańska
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09. 01. 2019 Wigilia klasowa w 5e – XII 2018
W ostatni dzień nauki szkolnej przed Świętami Bożego Narodzenia klasa 5e urządziła wigilię klasową.
Uczniowie miło spędzili czas przy pięknie udekorowanym stole i dźwięku tradycyjnych, polskich
kolęd. Na początek podzielili się opłatkiem, składając sobie życzenia. Potem przy przygotowanym
przez rodziców poczęstunku prowadzili rozmowy zacieśniające więzi koleżeńskie. W ten sposób klasa
5e kultywowała przepiękne, polskie tradycje związane z obchodami świąt Bożego Narodzenia.
Tego dnia uczniowie obejrzeli również szkolne jasełka, przypominając sobie wydarzenia związane z
narodzeniem Jezusa.
Kinga Korzeniowska
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