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Aktualności 2007/2008
Zdjęcia z zakończenia roku szkolnego.
Życzę udanych wakacji.
dodał: adamP
Długo oczekiwane wakacje.
Wielu z Was będzie miało możliwość poznawania najpiękniejszych zakątków naszej Ojczyzny. Wędrówki
szlakami górskimi, jeziora, morze, wieczory spędzone przy ognisku, niebo usiane gwiazdami, zasłuchane w
radosny śpiew młodych ludzi, noce spędzone pod namiotem - pozostaną na zawsze najpiękniejszymi
wspomnieniami młodości. Część z Was pozostanie w domu – wierzę, że i w najbliższej okolicy odkryjecie wiele
ciekawych miejsc. W imieniu Dyrekcji, Nauczycieli i Samorządu Uczniowskiego życzę wszystkim uczniom i
nauczycielom, by nadchodzące wakacje były spokojne i pełne niezapomnianych wrażeń.
Nowe zdjęcia w galerii.
Wycieczka Kraków -Wieliczka -Zakopane
Wycieczka do Warszawy
Wybory do RSU
Wieczorek VI klasy
Nowe zdjęcia ONTIKOR'ków
Dzień Dziecka
dodał: adamP
Przeprosiny
dla naszej wychowawczyni,
Pani Ewy Zybały
We wtorki na siódmej godzinie lekcyjnej odbywa się kółko matematyczne dla klasy szóstej. Pani Ewa Zybała
z wielkim poświęceniem uczyła nas do testu, jak każdy nauczyciel. Uśmiechała się na każdej lekcji i zawsze nas
wysłuchiwała, chociaż nieraz byliśmy trochę niegrzeczni. Za to przepraszamy i mamy nadzieje, że przyjmie Pani
nasze przeprosiny. Dziękujemy za poświęcony dla nas czas po lekcjach, kiedy musiała nam Pani tłumaczyć różne
tematy od nowa. Kiedy odejdziemy do innej szkoły, będziemy Panią pamiętać jako wesołą, miłą kobietę, która
poświęciła swój czas nauce i dzieciom.
dodała: Klasa VI
Zapraszamy do naszego kącika literackiego. Wspaniałe wiersze i opowiadania naszych najlepszych uczniów
już na stronach internetowych.
www.spwr.pl/k_literacki
dodał: adamP
Zawody w mini piłkę ręczną
10 kwietnia w Łucce odbyły się zawody w mini piłkę ręczną. Na te zawody wyruszyła dziewięcioosobowa
grupa chłopców w składzie: Michał Butryn, Mateusz Urban, Janusz Pieczywek, Marcin Reszka, Damian
Mazurek, Bartosz Woźniak, Rafał Pydyś, Łukasz Słomka, Ireneusz Wasil.

Po losowaniu okazało się, że w grupie będziemy rywalizować z chłopakami z Nowodworu i Skrobiowa.
Pierwszy mecz z Nowodworem wygraliśmy 8:2. Później czekał nas ciężki bój ze Skrobowem o pierwsze miejsce
w grupie. Ten mecz również wygraliśmy 9:4. Następnie czekał nas mecz półfinałowy z chłopakami ze
Szczekarkowa. W tym meczu nie mieliśmy większych problemów. Wygraliśmy 9:1. W pojedynku finałowym
czekała już na nas drużyna z Łucki. Niestety, poraz kolejny okazali się od nas lepsi. Wygrali z nami 8:0 i
świętowali kolejne zwycięstwo.
dodał: Mateusz Urban

Co sprawdzaliśmy na Sprawdzianie 2008?
Rozwiązania sprawdzianu klasy VI .pdf
Apel.
Dnia 01.04. 2008 odbył się apel, na którym zostały posumowane Mistrzostwa Szkoły w Tenisie
Stołowym, a pani dyrektor wręczyła dyplomy. Wyniki przedstawiają się następująco:
a)

kategoria dziewczęta młodsze (kl. II-IV):

I m-ce Magdalena Mazurek, kl. IV; II m-ce Barbara Przysiadła, kl. IV; III m-ce Weronika Kuna, kl. IV
b) kategoria chłopcy młodsi (kl. II-IV):
I m-ce Bartosz Woźniak kl. IV; II m-ce Krzysztof Jaszczuk kl. IV; III m-ce Adam Drzewiecki, kl. III
c)

kategoria dziewczęta starsze (kl. V-VI):

I m-ce Agnieszka Dobrzyńska, kl. VI
d) kategoria chłopcy starsi (kl. V-VI):
I m-ce

Marcin Reszka, kl. V; II m-ce Janusz Pieczywek, kl. VI; III m-ce Mateusz Urban, kl. VI

Następnie pani Ewa Zybała rozdała dyplomy i nagrody za konkurs matematyczny „Oxford”. Najlepszy
wynik osiągnął Bartek Urban z kl. III i uzyskał wyróżnienie. Uczeń ten zdobył również I m-ce w Gminnym
Konkursie Ortograficznym w Skrobowie.
Na zakończenie apelu nasza matematyczka P. Ewa Zybała sfotografowała się zdjęcie ze zwycięzcami
konkursu. Następnie pan Bogdan Wójcik również zrobił zdjęcie pamiątkowe z zwycięzcami Mistrzostw Szkoły w
Tenisie Stołowym.
dodała: Agnieszka Dobrzyńska
Powitanie wiosny
31 marca w naszej szkole odbyło się powitanie wiosny połączone ze świętem żartów Prima Aprilis. Jak co
roku uczniowie prezentowali swoje umiejętności w różnych dziedzinach.
Pierwszą konkurencją był mini play back show. Jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy VI, Mateusz, Jaś,
Michał i Mateusz, tańcząc i śpiewając piosenkę kabaretu „Ani mru, mru” pt. Go, go, go”. Następnie pokazali się
przedstawiciele klasy V. Na koniec zaśpiewały uczennice klasy IV.
Jury przyznało I miejsce Weronice Kunie z kl. IV za wyczucie rytmu, choreografię i kostium, II m-ce zajął
Marcin Reszka wraz z kolegami z kl. V, zaś III m-ce uczniowie klasy VI.
Młodsi także pokazali, że nie są gorsi od starszych uczniów. Widownię podbił najmłodszy z uczestników –
Damian Charliński z OP, który zdobył I miejsce. Świetnie też radzili sobie trzecioklasiści: duet Adrian Mazurek i
Bartek Urban oraz solista Mikołaj Wasak.
Konkurs „Wiosenne pląsy” na najładniejszy układ taneczny wygrała
bezapelacyjnie klasa VI. Dziewczęta tańczyły doskonale zgrane, wykazując się
świetnym wyczuciem rytmu, pomysłami choreograficznymi, a przy tym udało się
im namówić chłopców do współudziału, którzy mieli wspaniałe wejście na
koniec. II miejsce zajęły dziewczęta z klasy IV: Ola Bochniak, Magda Mazurek i
Basia Przysiadła, a III m-ce Ewelina Budzyńska i Agnieszka Reszka z kl. V.
Później rywalizowaliśmy prezentując wiosenną modę. Tutaj pomysłowością
oraz inwencją wykazali się młodsi uczniowie. Najbardziej podobał się strój
Weroniki Włosek z kl. I (wyglądała jak wiosenny tulipan), a także Dominiki Marzęty z kl. III oraz Weroniki
Zieleńczuk z OP. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria zarzeczna z kl. III, która pokazała zwiewny i romantyczny
ubiór w kolorze wiosennych żonkili.
Następnie odbył się konkurs na najoryginalniejszy makijaż i fryzurę wiosenną. Czas na wykonanie pracy był

bardzo krótki. Każdy zespół miał 5 minut na pomalowanie i uczesanie. I miejsce zajęły dziewczyny z klasy V, a II
i III zespoły klasy VI.
Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami oraz drobnymi upominkami. Całą imprezę prowadziły Magdalena
Mazurek oraz Barbara Przysiadła.
dodała: Karolina Kuna
Zawody w mini-koszykówce chłopców.
Dnia 3.04.2008 odbyły się zawody w mini-koszykówce chłopców. Do zawodów przystąpiliśmy z dużymi
nadziejami na zwycięstwo. Po losowaniu okazało się, że my zagramy w grupie z Nowodworem i Szczekarkowem,
a w drugiej grupie zagrają drużyny z Łucki, Skrobowa i Mieczysławki. Pierwszy mecz graliśmy z chłopakami z
Nowodworu. Po zaciętym pojedynku wygraliśmy 24:8. Kolejny mecz zagraliśmy ze Szczekarkowem i również
odnieśliśmy wysokie zwycięstwo. W drugiej grupie wygrała Łucka przed Skrobowem i Mieczysławką. W
półfinale zmierzyliśmy się z drużyną ze Skrobowa . Po zaciętym meczu wygraliśmy 24:12 i byliśmy już pewni, że
zagramy w finale. Po raz kolejny finał musieliśmy grać z chłopakami z Łucki. Po pierwszych dwóch kwartach
było 0:0. W trzeciej kwarcie nie było już tak dobrze, ponieważ przegrywaliśmy już 4:0. W ostatniej kwarcie udało
nam się rzucić jeden kosz, ale to i tak nie zmieniło wyniku meczu. Chłopaki z Łucki trafili ponownie, zdobyli
punkt i cały mecz przegraliśmy 6:2. Znowu musieliśmy uznać wyższość przeciwników.
dodał: Mateusz Urban
Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym.
Dnia 28.03.2008 w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa szkoły w tenisie stołowym. Do gry przystąpili
zawodnicy od klasy II do klasy VI. Graliśmy w czterech kategoriach dziewczęta młodsze i starsze i u chłopców
tak samo. U dziewczynek młodszych bezkonkurencyjną okazała się Magda Mazurek, pokonując wszystkie swoje
rywalki. II miejsce zajęła Basia Przysiadła, III Weronika Kuna a miejsce IV zajęła Ola Bochniak. Do gry w
kategorii dziewczyn starszych przystąpiła tylko jedna zawodniczka- Agnieszka Dobrzyńska i automatycznie
wygrała w swojej kategorii. W kategorii chłopców młodszych zwyciężył Bartosz Woźniak wygrywając w finale z
Krzysztofem Jaszczukiem. III miejsce zajął Adam Drzewiecki a IV miejsce zajął Bartosz Urban. U chłopców
starszych wygrał Marcin Reszka przed Januszem Pieczywkiem. III miejsce zajął Mateusz Urban a IV Michał
Butryn. Gratulujemy zwycięzcom!!!
dodał: Mateusz Urban

Młodzież zapobiega pożarom.
Dnia 27.02.2008r. w Urzędzie Gminy odbył się finał gminny XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W konkursie udział wzięli najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy i gimnazjum z
Łucki oraz Skrobowa. Z każdej szkoły przybyło po dwoje uczniów. Organizatorem rywalizacji był Pan Mirosław
Budzyński. Współzawodnictwo podzielone było na dwa etapy: pisemny i ustny. Sprawdzian pisemny składał się z
40 pytań, a ustny z trzech pytań finałowych. Do konkursy powiatowego zakwalifikowali się Krystian Zyga ze
Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie oraz Dominik Kożuchowski z Gimnazjum w Skrobowie. W konkursie z
naszej szkoły uczestniczyli Jakub Urban oraz Jagoda Urban. Niestety, nie poszło nam najlepiej. Obiecuję, że
następnym razem bardziej się przyłożymy do nauki.
dodała: Jagoda Urban

Niech Wam będzie
Wiosennie, słonecznie, świątecznie
Niech cieszą Wasze oczy
Kolorowe pisanki i Wielkanocne Baranki
Niech się w Dyngusa woda na Was leje
A Zmartwychwstały da pokój, radość i nadzieję!
Życzy Samorząd Uczniowski
Rejonowe zawody w tenisa stołowego
Dnia 20.02.08 odbyły się rejonowe zawody w tenisa stołowego. Nasi chłopcy w składzie Marcin Reszka i
Mateusz Urban szli jak burza. Wygrali swoją grupę nie tracąc seta. Kolejny mecz również szybko wygrali, tracąc
tylko jeden punkt. Później czekał ich już tylko finał z drużyną z Bobrownik. Po jednym straconym i zdobytym
punkcie przeszli do bardzo ważnego meczu - w debla. Nasza drużyna wygrała po ciężkim pojedynku 3:2. Późnej,
niestety, przegrali dwie gry pojedyncze i łącznie przegrali 3:2. Nasi chłopcy nie załamali się, ponieważ czekał ich
jeszcze jeden ważny pojedynek o drugie miejsce z chłopakami z Niedźwiady. Chłopaki bardzo dobrze zaczęli
mecz, wygrywając dwie gry pojedyncze. Do zwycięstwa brakowała im już tylko jednego punktu. Jednak gładko
przegrali debla 3:0. Później Marcin zakończył pojedynek wygrywając 3:1. Wynik meczu 3:1 Chłopcy z naszej

szkoły zajęli II miejsce i wywalczyli awans na zawody wojewódzkie.
dodał: Mateusz Urban
Wystawa filatelistyczna poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II.
20 lutego br zawitała do naszej szkoły wystawa filatelistyczna poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II.
Dzięki temu mogliśmy lepiej poznać życie i działalność naszego wielkiego rodaka. Poczta Polska, która
zorganizowała tę wystawę, dostarczyła do naszej szkoły wiele serii znaczków pocztowych, które mogliśmy przez
ten tydzień podziwiać. Były tam znaczki przedstawiające cały pontyfikat Jana Pawła II.
Mnie najbardziej podobała się seria, która pokazywała wszystkie pielgrzymki Karola Wojtyły do Polski oraz
znaczek, który został wydany w dniu śmierci naszego papieża. Moim kolegom podobały się jednak znaczki, na
których papież był przedstawiony na tle polskich gór.
Po obejrzeniu ciekawej wystawy czekała na nas kolejna atrakcja – lekcja filatelistyki. Do naszej szkoły
przybyli goście: P. Hanna Banaszek z Poczty Polskiej i przedstawiciele Polskiego Związku Filatelistów z Lublina:
P. Janusz Koput oraz Emil Maziarz, a także dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Woli
Skromowskiej P. Wiesław Greszata. Polskiej. Panowie wytłumaczyli nam, na czym polega zbieranie znaczków.
Opowiedzieli całą historię znaczka pocztowego oraz wyjaśnili, co to jest filatelistyka. Zachęcali nas również do
założenia w naszej szkole klubu filatelistycznego. Po wysłuchaniu ciekawych informacji przedstawiciele Poczty
wręczyli nam koperty, w których znajdowały się piękne znaczki pocztowe. Miały one wzbogacić lub rozpocząć
nasza przygodę z filatelistyką. Wszyscy uczniowie byli z tego prezentu bardzo zadowoleni.
W celu upamiętnienia wystawy poświęconej Naszemu Wielkiemu Rodakowi została wydana przez Pocztę
Polskę karta pocztowa, która zostanie rozprowadzona w całej Polsce. Oto ta karta:

Zobacz ją w powiększeniu...
dodał: Mateusz Urban
Kącik literacki.
Była sobie razu pewnego wioska. Wszystkim wiodło się tam wspaniale. Sąsiad wspomagał sąsiada.
Mieszkańcy byli życzliwi i uprzejmi. Pewnego razu jednak coś zakłóciło tę sielankę. Na ludzi padła straszna
trwoga, taka, że nawet najdzielniejsi chowali się w domach.
Smok, który stał się przyczyną tego zagrożenia panoszył się beztrosko ...
Dodał: adamP

Zobacz więcej w naszym kąciku literackim...

Powiatowe rozgrywki już za nami! 15.02.2008 r. w Łucce odbyły się zawody o drużynowe mistrzostwo
powiatu lubartowskiego w tenisie stołowym. Podtrzymaliśmy dobrą passę z lat ubiegłych i po raz piąty z rzędu 2
drużyny (starsi chłopcy i młodsze dziewczęta) awansowały do zawodów rejonowych. Oto wyniki:
w kategorii chłopcy starsi: I m-ce Michał Butryn, kl. VI; Marcin Reszka, kl. V
w kategorii chłopcy młodsi: III m-ce Krzysztof Jaszczuk, kl. IV; Dawid Smyk, kl.II,
Bartosz Woźniak, kl.IV
w kategorii dziewczęta młodsze: II m-ce Magdalena Mazurek, kl. IV;
Barbara Przysiadła, kl. IV.
Gratulujemy! Trzymamy kciuki, by w zawodach rejonowych również odnieśli
sukces.
dodał: Bogdan Wójcik
Gminne mistrzostwa drużynowe w tenisa stołowego
14 lutego br w Łucce zostały rozegrane gminne mistrzostwa drużynowe w tenisa stołowego. Naszym
reprezentantom świetnie się powiodło. Oto wyniki:
w kategorii chłopcy starsi: I m-ce Janusz Pieczywek, kl. VI ; Marcin Reszka, kl. V
w kategorii chłopcy młodsi: I m-ce Krzysztof Jaszczuk, kl. IV; Dawid Smyk, kl. II ; Bartosz Woźniak kl. IV
w kategorii dziewczęta młodsze: I m-ce Magdalena Mazurek, kl. IV ;Barbara Przysiadła kl. IV .
Nasze gratulacje! Okazali się bezkonkurencyjni i zostali zwycięzcami zawodów.
dodał: Bogdan Wójcik

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej już działa. Warto zajrzeć teraz do biblioteki
szkolnej. Kto dawno jej nie odwiedzał, będzie zaskoczony. Właśnie tam znajdują się teraz najnowocześniejsze
komputery w szkole, oczywiście podłączone do internetu. Stoi tam także tajemnicze wielofunkcyjne urządzenie
do kopiowania, skanowania i drukowania. Teraz bowiem biblioteka to Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej, które zostało zakupione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Stało się to dzięki
temu, że nasz kraj należy do Unii Europejskiej.
Dla chętnych do korzystania z internetu przygotowano wygodne kąciki między regałami z książkami, by nikt
sobie wzajemnie nie przeszkadzał.
Kto się znuży serfowaniem po wirtualnej przestrzeni, niech zajrzy na półki. Ostatnio zostało zakupione sporo
nowych, pięknie wydanych książek dla większych i mniejszych czytelników. Każdy znajdzie coś dla siebie: są
baśnie i historie o zwierzątkach oraz powieści przygodowe. Miłośnicy Muminków czy Mikołajka, Ani Shirley czy
czarodzieja z Hogwartu, wszyscy będą zadowoleni.
dodał: Mól Książkowy
III Gminny Przegląd Artystyczny
We wtorek 5 lutego br odbył się III Gminny Przegląd Artystyczny. Już po raz drugi mieliśmy okazję gościć
uczniów reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe naszej gmin, oba gimnazja oraz Bibliotekę Publiczną w
Trzcińcu. Impreza była podsumowaniem zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych organizowanych przez
nauczycieli, a współfinansowanych przez władze naszej gminy. Dlatego wśród gości znaleźli się P. Jolanta Gryzio,
wiceprzewodnicząca GKRPA i dyrektor GOPS, P. Beata Wilczyńska, dyrektor GBP, P. Antoni Szczepaniak,
przewodniczący KOKSiSSW Rady Gminy Lubartów oraz P. Tomasz Marzęda, dyrektor SZASz. Swoją
obecnością zaszczycili nas także dyrektorzy szkół podstawowych w Łucce i Nowodworze.
Zespoły poszczególnych szkół prezentowały różne dziedziny sztuki. Gimnazjaliści z Łucki chóralnie śpiewali,
uczniowie ze Szczekarkowa i dzieci z Trzcińca tańczyli, choć większość pokazywała różne formy teatralne. Mnie
podobało się komiczne przedstawienie z Mieczysławki. Młodzi aktorzy pokazali w nowatorski sposób znaną
baśń. Duże wrażenie z powodu pięknych kostiumów zrobiła na widzach inscenizacja „Królewny Śnieżki”
przygotowana przez szkołę podstawową w Skrobowie. Nie można też pominąć montażu „O czym marzą dzieci”,
który pokazali uczniowie naszej szkoły. Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali z rąk P. Gryzio i P. Marzędy
drobne upominki, a ich opiekunowie podziękowania.
dodała: Ludmiła Romaneczko

Zobacz zdjęcia...

Nowa propozycja dla rodziców.
Jeżeli podoba się Państwu pomysł zamieszczania na naszej stronie aktualnego jadłospisu stołówki szkolnej,
proszę o przekazanie tej chęci naszej ukochanej pani sekretarce Monice.
Menu jest umieszczone na stronie głównej w dziale komunikaty. Można też wejść tutaj.
dodał: adamP
Tenis stołowy to moja pasja
Nazywam się Marcin Reszka i mam jedenaście lat. Chodzę do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w
Wólce Rokickiej. Chcę przedstawić swoje wyniki w sporcie. Moim największym osiągnięciem w tej dyscyplinie
sportu jest zajęcie II miejsca w mistrzostwach Polski ...
dodał: Marcin Reszka

Czytaj więcej...

Gwiazdka w każdym domu
Nasza szkoła uczestniczyła w akcji „Gwiazdka w każdym domu”. Naszym zamiarem jest, aby Święta Bożego
Narodzenia były dla wszystkich okresem radości i rodzinnego ciepła. W organizację zbiórki zaangażowali się
uczniowie klasy III i klas V i VI pod opieką P. E. Całki oraz Leokadii Gregorowicz. Do pudełka umieszczonego
na szkolnym korytarzu wszyscy uczniowie i nie tylko oni mogli przynosić dary dla potrzebujących...
dodał: Mateusz Urban

Czytaj więcej...

,,Święto Klasy”
RSU proponuje przykładowy dzień, w którym będzie obchodzone ,,Święto Klasy”: • Klasa 1-pierwszy lub
jedenasty dzień miesiąca; • Klasa 2-drugi lub dwunasty dzień miesiąca; • Klasa 3-trzeci lub trzynasty dzień
miesiąca; • Klasa 4-czwarty lub czternasty dzień miesiąca; • Klasa 5-piąty lub piętnasty dzień miesiąca; • Klasa
6-szósty lub szesnasty dzień miesiąca...
dodał: Janusz Pieczywek

Czytaj więcej...

W imieniu p. Dyrektor, Nauczycieli i Samorządu
Uczniowskiego składamy najserdeczniejsze życzenia: wesołych,
radosnych, pełnych miłości Świąt Bożego Narodzenia i
spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku
2008.

Wolność oddechu – zapobiegaj astmie
Uczniowie klasy I-III w okresie od listopada tego roku do maja 2008r. uczestniczyć będą w realizacji
programu edukacyjnego ,, Wolność oddechu – zapobiegaj astmie ’’, której koordynatorem będzie pani Ewa Całka
– nauczyciel kształcenia zintegrowanego.
Celem programu jest edukacja środowiska szkolnego w zakresie profilaktyki chorób alergicznych i astmy, a
także wczesne wyłonienie dzieci zagrożonych zachorowaniem na astmę i uniknięcie jej następstw.
Na realizację programu składają się : firmy edukacyjne, praca z tekstem, pogadanka, szeroki wachlarz
rozrywek umysłowych, konkursy z nagrodami i inne ciekawe formy pracy. Liczymy , że realizacja programu
dotyczy wielu wrażeń, a co najważniejsze przyniesie zamierzone efekty.
dodała: Ewa Całka
KONWENCJA PRAW DZIECKA
Oto katalog praw dziecka , Twoich praw. Według
konwencji masz prawo do:
1.Wypowiedzi
2.Życia bez przemocy i poniżania
3.Swobody myśli , sumienia i religii
4.Tożsamości
5.Prywatności
6. Nauki
7.Stowarzyszania się
8.Informacji

Rzecznik Praw Dziecka RP

dodał: Michał Butryn
Wyjazd na zawody
Dnia 17.10.2007.roku w Nowodworze odbyły się zawody w mini piłkę nożną dziewcząt. Startowały drużyny
ze szkół podstawowych naszej gminy: z Łucki, Nowodworu, Wólki Rokickiej, Skrobowa, Szczekarkowa i
Brzezin.
Przed rozgrywkami byłyśmy bardzo zdenerwowane. W skład naszej drużyny wchodziły uczennice z klas
IV-VI: Jagoda Urban, Agnieszka Dobrzyńska, Karolinka Kuna, Kinga Józwiak, Magdalena Mazurek, Barbara
Przysiadła, Aleksandra Bochniak.
Nie byłyśmy zadowolone z wyników naszych meczów, ponieważ wszystkie skończyły się remisem. Zajęłyśmy
jednak II miejsce, I miejsce zdobyły dziewczęta ze szkoły w Szczekarkowie, kolejne trzecie drużyny z
Nowodworu i Brzezin.
dodała: Agnieszka Dobrzyńska
Nie palimy
W dniu 1.12.2007r. w piątek odbył się poranek „Nie palimy”, który został przygotowany pod kierunkiem
p. Leokadii Gregorowicz. Najpierw zobaczyliśmy przedstawienie o krainie, w której wszyscy palili. Tę dziwną
krainę zwiedzali przybysze z kosmosu. Nie mogli pojąć, dlaczego mieszkańcy tak sobie szkodzą. Poznaliśmy też
skład dymu tytoniowego i negatywne skutki palenia papierosów.
Potem uczniowie klasy I – II wrócili do swoich sal lekcyjnych, natomiast starsi zostali w świetlicy. Na scenie
rozstawiano stoliki i krzesła. Rozpoczął się konkurs antynikotynowy. Brały w nim udział trzyosobowe drużyny
reprezentujące klasy IV – VI. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 20 pytań. Na szczęście to był test wyboru i
podawaliśmy tylko wybraną odpowiedź na kartkach. Wygrała drużyna kl. VI, drugie miejsce zajęła klasa V, a my
– klasa IV trzecie.
Następnie pani dyrektor wręczyła dyplomy. W nagrodę uczniowie otrzymali także różne długopisy,
zakreślacze oraz notesiki. Bardzo się ucieszyliśmy się z nagród i dyplomów.
dodała: Katarzyna Cieniuch
BASEN
Od końca września zainteresowani uczniowie klas II – VI w co drugi piątek jeżdżą na pływalnię do

Lubartowa. Tak uzgodniliśmy z panią dyrektor. Grupa liczy ponad 30 osób. Podczas wyjazdów opiekują się nami
2 nauczycieli i 2 chętnych rodziców. Wyruszamy o godzinie 14.45, autobus jedzie z Lubartowa do Rokitna,
potem pod szkołę...
dodali: Magdalena Mazurek, Jagoda Urban

Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Ortograficzny
Dnia 4.12.2007 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny “Szukamy mistrzów ortografii”,
zorganizowany przez naszą panią dyrektor Ludmiłę Romaneczko i P. Ewę Cur,
polonistkę ze szkoły w Szczekarkowie. Nagrody dla finalistów tego konkursu
ufundował wójt naszej gminy. Przybyły do nas uczniowie najstarszych klas ze
wszystkich szkół Gminy Lubartów. Każda szkoła mogła do konkursu zgłosić dwóch
uczestników, naszą reprezentowało dwóch uczniów: Janusz Pieczywek i Mateusz
Urban. Tego dnia również mieliśmy zaszczyt gościć wójta gminy Lubartów pana
Janusza Bodziackiego, dyrektora SZASZ P. Tomasza Marzędę oraz panie polonistki ze
szkół w naszej gminie. Konkurs składał się z dwóch części: dyktanda i trzech dodatkowych ...
dodał: Mateusz Urban

Czytaj więcej...

Czy Święty Mikołaj istnieje?
Uwzględniwszy, że Boże Narodzenie trwa 31 godzin (biorąc pod uwagę zysk wynikający ze
zmian stref czasowych przy podróży ze wschodu na zachód) daje to około 822.6 wizyty w
domu na sekundę. W tym czasie Mikołaj musi zeskoczyć z sań, wpaść przez komin, położyć
prezent pod choinką, powiedzieć parę razy "ho ho ho", wrócić przez komin, wskoczyć na sanie,
wystartować, dolecieć do następnego domu. Wedle kalkulacji daje to około 150 000 000 km do przebycia w
ciągu nocy...
źródło: http://www.matematyka.org/main317530320,3,ymvp.htm

dodał: Mateusz Urban

Czytaj więcej...

Wyjazd do Lublina
Dnia 26.11.07 wybraliśmy się wraz z uczniami klasy V na wycieczkę do Lublina. Najpierw ruszyliśmy do
Teatru Kameralnego na inscenizację powieści pt. ,,Tajemniczy ogród’’. Wszyscy byliśmy zafascynowani
adaptacją tej opowieści oraz świetną grą aktorów. Jedynym mankamentem tego przedstawieniu były skromne
dekoracje. Natomiast muzyka i efekty dźwiękowe bardzo sugestywnie oddawały nastrój ponurego domostwa i
posępnych wrzosowisk. Po obejrzeniu przedstawienia pojechaliśmy zwiedzać Lublin i Stare
miasto. Zwiedziliśmy między innymi: Plac Litewski, Archikatedrę Lubelską, kościół o.o.
Dominikanów i rynek staromiejski wraz z Trybunałem Koronnym, a także dziedziniec
Zamku. Niezwykły był krótki spacer wąziutką uliczką Ku Farze. Wszystkim nam podobała
się wycieczka i byliśmy zadowoleni z mile spędzonego czasu. Moim zdaniem tajemniczy
ogród mógłby wyglądać tak:
dodał: Janusz Pieczywek
OGNISKO
W piątek 23 października wybraliśmy się na ognisko z p. Bogdanem Wójcikiem nad Wieprz. Szliśmy przez
jesienne, pożółkłe łąki, aż dotarliśmy do małego mostku. Chłopcy z panem poszli poszukać drewna na opal, a my
siedziałyśmy na moście i podziwiałyśmy naszą piękną, pełną meandrów rzekę. Gdy panu udało się rozpalić
ognisko, wszyscy z ochotą piekli kiełbaski. Były takie pyszne, że ja zjadłam aż trzy. Potem graliśmy w piłkę
nożną. Gdy nam się znudziła ta gra, nasz opiekun wymyślił inną. Chodziło w niej o rzucanie piłki do swojej
drużyny. Wygrywała ta drużyna, która rzuciła do siebie pięć razy. Gdy wracaliśmy, wspólnie z Weroniką
słuchałyśmy muzyki z mp3. I mnie i reszcie klasy bardzo podobała się ta wyprawa, ponieważ bawiliśmy się
wesoło może ostatniego tak słonecznego dnia .
dodała:Magdalena Mazurek
Nasze GWIAZDY.
Postanowili się ujawnić i pokazać swoje oblicza w szerokim internetowym świecie.
Zobacz najnowsze fotki redaktorów przy pracy.
dodał: adamP.

Mini siatkówka.
Na prośbę naszego redaktora -Mateusza
Urbana - dodano zdjęcia z 2007-03-27 z mini siatkówki.
dodał: adamP.
Nowe zdjęcia.
Ślubowanie klasy I.
Zapraszamy do oglądania.
dodał: adamP.
Ślubowanie kl. I.
Dziś (20.11.2007.r) w naszej szkole odbyło się ślubowanie kl. I. To bardzo ważne wydarzenie dla naszej
szkoły. Najpierw wszyscy uczniowie odśpiewali hymn szkoły przy sztandarze. Później kl. I złożyła kwiaty pod
tablicą upamiętniającą patrona naszej szkoły.
Wszyscy zgromadzeni przeszli do świetlicy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Pierwszaki
odświętnie ubrane w czerwone kokardy i ozdobne nakrycia głowy wspaniale recytowały wiersze i z werwą
śpiewały piosenki. Kiedy udowodniły całej społeczności szkoły, że są świetnie przygotowane do roli uczniów,
złożyły uroczyste ślubowanie w obecności sztandaru szkoły. Następnie zostały pasowane wielkim ołówkiem na
uczniów. Aby uczcić ten wielki dla nich dzień, otrzymały tarcze i dyplomy, a rodzice podarowali im piękne
słowniki. Od kolegów z klasy II i III dostali upominki. Po pasowaniu pierwszaków wszyscy uczniowie rozeszli
się do klas, oni zaś zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z rodzicami i nauczycielami. (zdjęcia są w naszej galerii).

dodała: Noemi Pucek kl. IV.

Święto Dziękczynienia.
15.11.2007r odbyło się w klasie IV. Święto Dziękczynienia. Ustawiliśmy stoły na środku, a na stołach
porozstawialiśmy słodycze i napoje. Gdy pani (Dorota Ziniuk) weszła powitaliśmy ją i usiedliśmy z panią na
swoich miejscach. Zapaliliśmy także świece. wszyscy jedli i pili, a pani Ziniuk przyniosła cappuccino. Kolejno
podchodziliśmy do pani ze szklankami i pani nam nalewała. Na koniec lekcji pożegnaliśmy się, a uczniowie
sprzątali i ustawiali ławki. Potem ja z Basią Przysiadłą odniosłyśmy szklanki i talerze do kuchni, gdzie umyłyśmy
je. Następnie uczniowie szykowali się do lekcji.

dodała: Magdalena Mazurek kl. IV.
Międzynarodowy tydzień przyjaźni.
Dużo osób przewija się przez Twoje życie.
Ale tylko kilka z nich zostawi ślad w Twoim sercu.
Daj odczuć Twoim przyjaciołom, jak bardzo są dla
Ciebie ważni ....
Jeżeli dałoby się zmniejszyć Ziemię ...
dodał: adamP.
Gminne zawody w piłkę nożną

Czytaj więcej...

Dnia 10.09.2007 w naszej szkole odbyły się gminne
zawody w piłkę nożną. Do gry w turnieju przystąpiły
szkoły z: Wólki Rokickiej, Łucki, Szczekarkowa,
Brzezin, Skrobowa, Nowodworu, Mieczysławki.
Wszystkie te drużyny zostały podzielone na dwie grupy.
W jednej grupie znajdowała się nasza drużyna
i drużyny z Nowodworu, Mieczysławki i Brzezin, a w
drugiej grupie grali chłopaki z Łucki, Szczekarkowa i
Skrobowa.

Pierwszy mecz z Mieczysławką wygraliśmy gładko...

dodał: Mateusz Urban.

Czytaj więcej...

Dyskoteka i otrzęsiny klasy IV
Dnia 26.09.2007 w naszej szkole o godzinie 16.00 odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Gwoździem
dyskoteki były Otrzęsiny klasy IV. Czwartoklasiści byli bardzo przestraszeni zadaniami przygotowanymi przez
klasę VI. Pierwszą konkurencją było wypicie mikstury z koziego mleka i krwi wampira. Następnie było
wyciagnięcie zębami balonu z wody i przeniesienie go do drugiej miski. Ostatnią konkurencją było wyciągnięcie
obślizgłych dżdżownic z miski, ale tak naprawdę to była tylko wątróbka w oleju.
Tego dnia wybraliśmy najsympatyczniejszego chłopaka w szkole. Do rywalizacji stanęli Krzyś Jaszczuk z kl.
IV, Łukasz Słomka z kl. V i Jaś Pieczywek z kl. VI. Musieli pokonać trudne konkurencje przygotowane przez
dziewczęta, np. zjedzenie cytryny z uśmiechem. Jednak najtrudniejszym zadaniem okazało się zaśpiewanie
wskazanej piosenki. Zwycięzcą został Jaś Pieczywek i on zdobył tytuł najsympatyczniejszego chłopaka szkoły w
roku szkolnym 2007/08.
W szkolnej galerii znajdują się zdjęcia z naszej zabawy. Serdecznie zapraszamy do oglądania.
dodała: Jagoda Urban.
KLUBY PRZEDSZKOLAKA
Projekt partnerski realizowany przez Fundację Wspomagania Wsi
we współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego,
Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie
i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i …
Czytaj więcej.

dodał: adamP.

Licznik odwiedzin.
Od dnia 01.10.2007 wstawiłem na stronę licznik odwiedzin. Zobaczymy jak często zaglądacie na naszą stronę.
dodał: adamP.
Rozpoczęcie roku szkolnego.
Dnia 3.09.2007 r. powitaliśmy nowy rok szkolny. Zgodnie z tradycją o godz. 8:00 w kościele w Wólce
Rokickiej odbyła się Msza św. z udziałem uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników naszej szkoły.
Następnie o godz. 9:00 w budynku Szkoły pani dyrektor oficjalnie wprowadziła nas w nowy rok szkolny.
dodał: Mateusz Urban..
Zdjęcia z rozpoczęcia roku szkolnego.
Nie za wiele tych zdjęć. Pan Bogdan jakby trochę przysnął na rozpoczęciu roku.
dodał: adamP.

Projekt i wykonanie : adamP.

