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Uprzejmie donoszę, że:
Mamy wakacje.
Na czas wakacji wszystkim uczniom i nauczycielom życzę:
ładnej pogody, wypoczynku i spokoju.

Patron Szkoły
Historia Szkoły
Przedszkolaki
Nasi redaktorzy
Kącik literacki
Po lekcjach
Poczta
Strona główna
Uprzejmie donosimy, że:
Tomasz Woźniak

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku.

" Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły? "
Dnia 16 czerwca komisja w składzie :
p. mgr Ludmiła Romaneczko
p. mgr Bogdan Wójcik
p. mgr Paweł Muzyka
p. mgr inż. Adam Peterwas
po obejrzeniu wszystkich złożonych prezentacji multimedialnych oraz po bardzo burzliwej, pełnej emocji
naradzie wyłoniła najlepsze prace.
Pierwsze miejsce:
Cieniuch Katarzyna
Przysiadła Barbara
Drugie miejsce:
Lewkowicz Krystian
Trzecie miejsce:
Marzęta Dominika
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na drodze kariery medialnej.

Konkurs !!!
Ogłaszamy konkurs na najlepszą prezentację multimedialną na temat :
" Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły? "
Prace należy składać 16 czerwca 2010 r. do pana od informatyki.
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie wszystkich klas.

Nagrodą główną w konkursie jest podwyższenie oceny z informatyki.
Organizatorzy :
Magdalena Mazurek, Barbara Przysiadła, Noemi Pucek

Trzydniowa wycieczka w Pieniny
W dniach 31.05 - 02.06.2010r.odbyła się wycieczka szkolna w Pieniny. W tej wycieczce brało udział
dwudziestu ośmiu uczniów z klas starszych. Opiekunami byli: p. Ewa Zybała, p. Bogdan Wójcik oraz p.
Magdalena Barszczyk.
31 maja ok.godz.6.30 uczestnicy wyjazdu zebrali się przed szkołą. Wszyscy z niecierpliwością czekali na
autokar, który w końcu nadjechał. Pożegnaliśmy się z rodzicami, wsiedliśmy do autokaru i ruszyliśmy w daleką
drogę. Podróż była wspaniała. W autokarze słychać było śpiewy i dźwięki gitary. Uczniowie wspaniale się
bawili. Tego dnia zwiedziliśmy Kościół pw. św. Trójcy, klarysek w Starym Sączu założony przez księżną Kingę
oraz rynek.
Następnie udaliśmy się do Jaworek niedaleko Szczawnicy by zwiedzić Rezerwat przyrody Wąwóz
Homole. Tam czekały na nas przepiękne widoki i niesamowite wrażenia.
Przez rezerwat biegnie ścieżka turystyczna przekraczająca kilkakrotnie potok. Mimo to niektórzy
pokonywali go skacząc po dużych kamieniach ułożonych na jego dnie. Niestety nie zobaczyliśmy całego
wąwozy, gdyż nagle z nieba spadł deszcz. W tym przypadku zmuszeni byliśmy udać się na kwatery do
Grywałdu.
Wieczorem obok noclegowni rozpaliliśmy grilla. Po tej kolacji każdy udał się do swoich pokoi. Warunki
sprzyjały uczestnikom wycieczki. Wszyscy byli zmęczeni po tak długiej podróży więc około godz.10.30
byliśmy w łóżkach.
Następnego dnia wstaliśmy około godziny 7.00 i zeszliśmy na dół do kuchni by zjeść śniadanie. Twarze
wszystkich uczniów promieniały uśmiechem, gdyż był to Dzień Dziecka. Później udaliśmy się do Czorsztyna,
gdzie zwiedziliśmy ruiny zamku. Położone są one na wzgórzu nad Dunajcem. Potem opłynęliśmy Jezioro
Czorsztyńskie statkiem ,,Dunajec". Niestety pogoda nie sprzyjała. Cały czas padał deszcz.
O godz. 14.30 zjedliśmy pyszny obiad. Po posiłku autokarem wyruszyliśmy na Termy Podhalańskie,
znajdujące się o 50 km dalej od Grywałdu. Spędziliśmy tam dwie godziny kąpiąc się w basenie, przebywając w
saunie lub relaksując sie w jakuzi.
Na podwieczorek dotarliśmy do noclegowni. uczniowie z okazji Dnia Dziecka dostali przepyszne
ciastka- kremówki.
Po kolacji jeszcze przed ciszą nocną po domu rozchodził się dźwięk gitary i śpiewy. Potem poszliśmy
spać.
Następnego dnia nareszcie wyszło słonce i było bardzo ciepło. Rano podziękowaliśmy właścicielce
domu, w którym mieszkaliśmy, za noclegi i wyruszyliśmy do Szczawnicy. Tam wjechaliśmy kolejką linową na
Palenicę. Na szczycie góry można było przejechać tor saneczkowy ,kupić pamiątkę lecz przede wszystkim
można było podziwiać przepiękne widoki: szczyty Tatr albo Trzech Koron.
Później udaliśmy się do restauracji by zjeść obiad, a następnie ruszyliśmy w daleką drogę do Wólki
Rokickiej. Czekały nas godziny jazdy. Przez okna autokaru podziwialiśmy wspaniałe widoki.
O godzinie 22.00 byliśmy już na miejscu i mogliśmy wrócić do własnych domów.
Barbara Przysiadła
Dzień bez papierosa
Dnia 28 maja 2010 r. w szkole odbył się poranek z okazji Dnia bez Papierosa. Uczniowie klasy VI i IV pod
opieką p. Pawła Muzyki przygotowali przedstawienie o niebezpieczeństwie palenia papierosów pt. “ Dziękuję,
nie palę ”. Rozpoczęło się ono od zaśpiewania znanej piosenki “Elektrycznych Gitar” z akompaniamentem

właśnie gitar, na których grały Basia Przysiadła, Weronika Kuna i Kasia Cieniuch. Potem zobaczyliśmy scenki
ze szkoły – tu role uczennic odgrywały dziewczęta z kl. VI. Pokazały historię dziewczynki, która na własnej
skórze doświadcza, jak szkodliwe jest palenie. A następnie w role dwóch starych palaczy wcielili się chłopcy z
kl. IV: Patryk Majchrzak oraz Bartek Bochniak.
Po spektaklu opiekunka szkolnego koła PCK pani Katarzyna Kowalik przeprowadziła dla klas starszych
konkurs z wiedzy o szkodliwości palenia. Trzyosobowe drużyny wybierały pytania za 1, 2 lub 3 pkt.
Wypowiedzi uczestników oceniało jury w składzie: P. Ludmiła Romaneczko, M. Boguszewicz, K. Cieniuch.
Zwyciężyli uczniowie z klasy V, zdobywając 18 punktów. Drugie miejsce zajęła drużyna klasy VI, uzyskując 16
pkt. Natomiast reprezentacja klasy IV zajęła miejsce trzecie.
Obchody Dnia bez Papierosa zakończyły się rozstrzygnięciem konkursu na najlepszy plakat o negatywnych
skutkach palenia. Pierwsze miejsce przyznano uczennicom klasy VI za pracę o haśle “ Dużo palisz, dużo pijesz,
przestań – to przeżyjesz ”.
Noemi Pucek
Wycieczka do Lubartowa
Dnia 26 maja 2010 r. klasa VI pod opieką p. Ludmiły Romaneczko i p. Bogdana Wójcika wyruszyła na
wycieczkę rowerową do stolicy gminy. Ze szkoły uczniowie wyjechali po godz. 9.
Trasa wiodła przez wólkę Rokicką, Baranówkę, Dolną Łuckę i ul. Krzywe Koło. Po drodze podróżnicy mijali
dom opieki prowadzony przez siostry , szpital i dotarli do Muzeum Regionalnego, które ma swą siedzibę na
dworku przy ul Kościuszki w Lubartowie. Zwiedzający przybyli akurat na wystawę ukazującą rozwój straży
pożarnej w Lubartowie i jego okolicach.
Z muzeum uczniowie przejechali do bazyliki św. Anny, ufundowanej przez Piotra Karola Sanguszkę w 1733
r., a zaprojektował ją włoski architekt – Paweł Fontana. W bazylice wycieczkowicze oglądali obrazy, kielichy i
ornaty. Najpiękniejszy z ornatów był tkany ze szczerozłotej nici i ważył 17 kg. W bazylice podróżujący oglądali
panoramę miasta.
Z bazyliki uczniowie pojechali do Pałacu Sanguszków, gdzie oglądali jedyną salę, która zachowała się do
dzisiejszych czasów. W tej Sali odbywają się narady rządców miasta.
Na końcu wycieczki rowerzyści wybrali się do nadleśnictwa. Tam przewodnik oprowadził podróżujących po
ogrodzie, w którym rosły różne drzewa i krzewy , np. Dąb Szypułkowy, Świerk, Kaśka czy Leszczyna.
Następnie pracownik nadleśnictwa zabrał uczestników wyprawy do muzeum, w którym zwiedzający widzieli
różne okazy zwierząt leśnych i narzędzia pomagające w pielęgnowaniu lasów. Potem leśniczy zaprowadził
młodzież do leśnej klasy gdzie wprowadzał uczniów w dalsze tajniki ochrony lasów.
Wyprawa zakończyła się ok. godz. 14. Droga powrotna prowadziła przez obwodnicę, Łuckę, Baranówkę,
Wólkę Rokicką i Rokitno.
Noemi Pucek
WYCIECZKA ROWEROWA DO LUBARTOWA
Dnia 26 maja 2010 r. klasa VI pojechała na wycieczkę rowerową do Lubartowa z opiekunami p.Bogdanem
Wójcikiem i p. Ludmiłą Romaneczko. Po pierwszej godzinie lekcyjnej około dziewiątej ruszyliśmy w drogę.
Do Lubartowa pojechaliśmy szosą przez Wólkę Rokicką i Baranówkę. Następnie jechaliśmy przez dolną
Łuckę, później obok Domu Opieki w Jadwinowie i szpitala. Na ulicy Krzywe Koło zatrzymaliśmy się i Krystian
opowiedział nam historię Lubartowa. Następnie udaliśmy się do Muzeum Regionalnego, gdzie kustosz i
jednocześnie przewodnik opowiedział nam historię miasta. Przedstawi dzieje Lubartowa od założenia przez
Piotra Firleja w 1543 r. poprzez upadek podczas potopu szwedzkiego i odrodzenie w XVIII w. po czasy
współczesne. Potem oglądaliśmy wystawę poświęconą historii Straży Pożarnej, która ówcześnie nazywała się
strażą Ogniową.
Zwiedziliśmy również Bazylikę św. Anny. W muzeum słuchaliśmy o historii parafii, a także oglądaliśmy
zabytkowe obrazy oraz ornaty, ofiarowane m.in. przez króla Jana III Sobieskiego po wiktorii wiedeńskiej oraz
księcia Pawła Sanguszkę w XVIII w. Następnie pojechaliśmy do Pałacu Sanguszków, o którego dziejach mówił
Krzysiek. Z dawnego wystroju zachowała się do dziś tylko częściowo klatka schodowa oraz Sala Rycerska i
właśnie tam weszliśmy.
Na koniec pojechaliśmy do nadleśnictwa Lubartów, gdzie leśniczy opowiadał jak zajmują się ochroną lasów i
zwierząt.
Sądząc po minach każdy był zadowolony z wycieczki.
Krzysztof Jaszczuk

Wyjazd z projektu „Szkoła Równych Szans”.
Dnia 26.05.2010r. uczniowie z klasy V udali się na wycieczkę pt. ,,Poznajemy stolicę województwaLublin”. Wyjechaliśmy o godz.8.00 spod szkoły. Jechaliśmy razem ze szkołą w Łucce. Naszymi opiekunami
byli: p. Ewa Zybała i p. Paweł Muzyka.
Na początku udaliśmy się na Podzamcze. Tam to spotkaliśmy się z panią przewodnik i wyruszyli na
wycieczkę po mieście. Na starówkę przeszliśmy Bramą Grodzką, która jak odczytaliśmy, była remontowana w
1785 r. Następnie udaliśmy się na Rynek Główny, gdzie pani opowiedziała nam legendę o czarciej łapie. Później
poszliśmy na Rynek Rybny, sprzedawano tam kiedyś, jak sama nazwa wskazuje, ryby. Po obejrzeniu rynków
udaliśmy się do najmniejszej uliczki Lublina Ku Farze. Na koniec wyruszyliśmy na Plac Litewski –
podziwialiśmy tam pomnik Józefa Piłsudskiego oraz Grób Nieznanego Żołnierza. Nie przebywaliśmy tam
jednak zbyt długo. Po zwiedzeniu starówki pomaszerowaliśmy do Teatru Muzycznego na przedstawienie pt. ,,

Nie tylko Jezioro Łabędzie”. Zobaczyliśmy tam tańce m.in. tanga, walce, czardasze i polki. Spektakl był dosyć
ciekawy. Najbardziej podobał mi się czardasz.
Po spektaklu udaliśmy się do podziemi. Na początku oglądaliśmy różne makiety przedstawiające rozwój
Lublina. Były one bardzo ciekawe. Po obejrzeniu plansz poszliśmy zobaczyć krótki teatrzyk przedstawiający
pożar Lublina. Był on trochę przerażający, bo słychać było głośne grzmoty i pożar, jednak podobał mi się. Po
zwiedzeniu podziemi udaliśmy do zamku. Zwiedziliśmy tam zabytkową kaplicę św. Trójcy i wystawę z okazji
600 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Główną atrakcją był wielki obraz uczniów Jana Matejki przedstawiający
bitwę pod Grunwaldem. Wszystkim bardzo się podobał. Następnie poszliśmy na obiad. Był bardzo pyszny. Na
koniec udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego UMCS Lublin. Rosło tam wiele różnych okazów roślin.
Najbardziej podobały mi się rośliny z działu górskiego. Po zwiedzeniu ogrodu pojechaliśmy do domu. Na
wycieczkę pojechaliśmy za darmo, była całkowicie finansowana z projektu EFS „Szkoła Równych Szans”.
Uważam, że ta wycieczka była udana.
Dodał: Bartosz Urban

Turniej o Puchar Wójta
Dnia 25.05.2010 r. w naszej szkole odbył się XVIII Gminny Turniej „Wszystko dla zdrowia” o Puchar
Wójta Gminy Lubartów. Startowały w nim reprezentacje wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
Lubartów. Drużyny składały się z 12 osób – z każdej klasy jeden chłopak i dziewczyna. Turniej rozpoczął się od
uroczystej prezentacji wszystkich drużyn. Następnie po powitaniu gości przez Panią dyrektor Ludmiłę
Romaneczko Wójt Gminy Lubartów Pan Janusz Bodziacki otworzył turniej i złożył życzenia satysfakcjonującej
rywalizacji i udanej zabawy.
Konkurencje zawodów zostały przygotowane przez nauczycieli w-f z gimnazjów. Poznaliśmy je dopiero
podczas turnieju. Najpierw zostały rozegrane półfinały, w których starowały po 4 drużyny. W drugiej grupie
nasza szkoła rywalizowała z uczniami szkół: w Nowodworze, Brzezinach oraz Łucce. Powiodło się nam
znakomicie.. Zajęliśmy bez problemu I miejsce i powszechnie uważano nas za faworytów. Później czekał nas
finał. Brały w nim udział również 4 drużyny: ze szkoły w Skrobowie, w Nowodworze, w Szczekarkowie oraz
naszej. Niestety, w trakcie rozgrywek popełnialiśmy wiele błędów i osiągnęliśmy wynik poniżej oczekiwań.
Ostatecznie zajęliśmy III miejsce. Puchar Wójta został przekazany do Szczekarkowa, zaś drugie miejsce zajął
Nowodwór. Nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników zostały wręczone przez P. Tomasza Marzędę,
dyrektora SZASz w Lubartowie.
Na zakończenie poczęstowaliśmy naszych gości pysznym bigosem, przygotowanym przez panie kucharki.
Ta impreza to była świetna zabawa oraz wielkie święto sportu.
Dodał: Bartosz Urban

IV Memoriał im. Andrzeja Grubby
Dnia 10.05.2010 r. na hali MOSiR w Lublinie odbył się IV Memoriał im. Andrzeja Grubby w tenisie
stołowym. Uczniowie naszej szkoły w składzie: Bartosz Urban, Adam Drzewiecki, Łukasz Drzewiecki pod
opieką pana Bogdana Wójcika wyruszyli na te zawody.
W grupie nasza drużyna spotkała się z ekipą Owni oraz Moszczanki. W pierwszym meczu z Ownią szło nam
średnio, jednak udało nam się wygrać po zaciętym boju 3:2. W kolejnym meczu graliśmy z Moszczanką, gdzie
grał między innymi mistrz województwa w tenisie stołowym Rafał Wolniarczyk. Po pierwszych dwóch meczach
przegrywaliśmy już 2:0, trzeci mecz wygrał Łukasz, było więc 2:1, lecz niestety w ostatnim meczu przegraliśmy
i mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Moszczanki.
W kolejnym meczu ćwierćfinałowym graliśmy z drużyną SP nr 3 Lubartów. Od pierwszych punktów meczu
przegrywaliśmy i ostatecznie cały mecz przegraliśmy 3:0. W ostatnim naszym meczu graliśmy z drużyną
Starego Dąbia. Mecz był zacięty, jednak niestety nie udało nam się wygrać i przegraliśmy 3:2.
Do domu wracaliśmy w niezbyt wesołych nastrojach. Liczyliśmy na trochę więcej. Miejmy nadzieję, że w
przyszłym roku pójdzie nam lepiej.
Dodał: Bartosz Urban

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Dnia 29.04.2010 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji dwieście dziewiętnastej rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Cała społeczność szkoły zebrała się w świetlicy. Na początku pani dyrektor Ludmiła Romaneczko
wprowadziła poczet sztandarowy i w pozycji baczność odśpiewaliśmy hymn państwowy. Następnie odbyła się
krótka projekcja filmowa i przedstawienie. W inscenizacji wzięli udział uczniowie klasy szóstej: Aleksandra
Bochniak, Katarzyna Cieniuch, Barbara Przysiadła, Bartosz Woźniak oraz uczennica klasy drugiej - Monika
Reszka.
Do przedstawienia przygotowała nas p. Małgorzata Boguszewicz..W trakcie inscenizacji występował też
chór szkolny pod opieką p. Ewy Wiącek, który urozmaicił akademię pieśniami patriotycznymi.
W przedstawieniu uczniowie opowiedzieli zgromadzonym o tym, jak doszło do uchwalenia Konstytucji 3
Maja oraz o tym, dlaczego to wydarzenie było i jest dla nas ważne. Wszyscy z ciekawością słuchali niezwykłej
lekcji historii.

dodała: Barbara Przysiadła

Sukces w Kurowie
Dnia 20 kwietnia 2010 r. zespół naszych młodych wokalistów pod opieką Pani Ewy Wiącek,
nauczycielki muzyki , zdobył specjalne wyróżnienie w kategorii uczniów klas IV – VI podczas XVII edycji
Przegląd Piosenki Ekologicznej w Kurowie.
W repertuarze chóru naszej szkoły znalazły się piosenki: „ I znów zakwitły jabłonie ” oraz „ Wciąż
szukam miejsca ”. Pierwszy utwór nasi reprezentanci wykonali a cappella w dwugłosie. To właśnie ta piosenka
tak bardzo przypadła jury do gustu, że specjalnie dla nas ufundowali nagrodę i wyróżnienie mimo że podczas
przeglądu nikogo dotychczas nie wyróżniano.
W zmaganiach udział brało 23 szkoły. Prócz nas Gminę Lubartów reprezentowali też uczniowie szkół
podstawowych z Nowodworu i Szczekarkowa.
Wszyscy wracali do domu uśmiechnięci i pełni wrażeń. Czekamy teraz też niecierpliwie następnego
konkursu.
Noemi Pucek

Wycieczka do Lublina
Dnia 19.04.10 r. uczniowie klas IV-VI pod opieką wychowawców pani Ewy Zybały, pana Bogdan Wójcik
oraz pani Ludmiły Romaneczko wybrali się na wycieczkę do Lublina.
Pierwszym celem podróży był Ogród Botaniczny UMCS, w którym obejrzeliśmy wiele gatunków roślin,
krzewów i drzew.
Historia Ogrodu Botanicznego wiąże się z założeniem Uniwersytetu im Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie. Już w 1946 r. podjęto się organizacji Ogrodu na Wydziale Przyrodniczym. Początkowo miało to
miejsce na terenie Miasteczka Uniwersyteckiego. Rozważano dwie kolejne lokalizacje i ostatecznie
zorganizowano "Stary Botanik" o pow. 3,5 ha przy rogu ulic Głębokiej i Sowińskiego. Docelowo jednak
widziano jego położenie na Sławinku. Intensywne starania o pozyskanie obecnego terenu trwały od 1950 roku,
a budowa dzisiejszego Ogrodu przybrała realne kształty, gdy rektorem Uczelni został prof. Grzegorz Leopold
Seidler. 23 luty 1965 roku jest datą faktycznego powstania Ogrodu Botanicznego na Sławinku.
Następnie pojechaliśmy na Plac Zamkowy, aby zjeść gofry. Ponieważ mieliśmy jeszcze trochę czasu, część
grupy pod opieką pani dyrektor poszła na zamek.
Ostatnim miejscem, do którego pojechaliśmy, było Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie, gdzie obejrzeliśmy przedstawienie pod tytułem „Przygody Tomka Sawyera ”. Wrażenia po spektaklu
były negatywne, usłyszałem takie komentarze jak: „Było za długie”, „Ciekawe było tylko pierwsze dwadzieścia
minut” oraz „Za mało się działo”.
Osobiście zgadzam się z tymi opiniami.
Ogólnie wycieczka była udana, chociaż padał przelotny deszcz.
dodał: Mikołaj Wasak

Mali ogrodnicy.
W dniu 11.04.2010 r. uczniowie oddziału przedszkolnego 3-5latków pod opieką wychowawczyni Pani
Katarzyny Kowalik oraz Pani Katarzyny Kosik zamienili się w małych ogrodników. Zasiali nasiona na
rozsadnikach. Zasiane kwiaty – aksamitki w najbliższym czasie z pomocą pań woźnych posadzą wokół szkoły, a
nasiona warzyw i ziół na szkolnej grządce znajdującej się w sadzie. Maluchy podczas przygotowywania grządki
z ciekawością obserwowały, co kryje nasza ziemia i kto w niej mieszka.
Katarzyna Kowalik

Sprawdzian klasy VI
Dnia 8 kwietnia 2010 r. do szkoły przybyli odświętnie ubrani i lekko stremowani uczniowie klasy
szóstej. Mieli zdawać egzamin, podsumowujący ich umiejętności zdobyte na etapie szkoły podstawowej i
decydujący o tym, do jakiej klasy dostaną się w gimnazjum. Przed rozpoczęciem wszyscy zgromadzeni
wymienili się obawami, nadziejami i wzajemnie dodawali sobie otuchy.
Przygotowano dla nas dwie sale. W pierwszej komisji przewodniczył Pan Bogdan Wójcik, w drugiej
Pani Ewa Całka. O godz. 09.00 rozpoczął się egzamin. Po czynnościach organizacyjnych o godz. 09.06
zaczęliśmy pisać sprawdzian. Nad porządkiem czuwała czteroosobowa komisja, które dbała, aby sprawdzian
przebiegał zgodnie z przepisami oraz gotowa była udzielić pomocy w przypadku złego samopoczucia któregoś z
uczniów. Na szczęście żaden ze zdających nie potrzebował pomocy medycznej.
O godz. 10.06 zebrano arkusze, a uczniowie opuścili salę dzieląc się opiniami na temat zadań. Wszyscy
wracali do domu zadowoleni, że ten pierwszy ważny egzamin mają już za sobą. Teraz pozostaje czekać na,

miejmy nadzieję, pozytywne wyniki.
Noemi Pucek

Jak budowaliśmy budkę lęgową.
Plan działań.
1.Wykonanie planu.
2.Przygotowanie narzędzi pracy.
3.Wybranie odpowiednich desek.
4.Dopasowywanie desek do siebie.
5.Wycięcie ścian, dachu i podłogi naszej budki.
6.Próbne złożenie.
7.Złożenie budki.
8.Zawieszenie budki lęgowej na drzewie.
Jakich narzędzi użyliśmy?
młotek, piła, kombinerki, wyrzynarka,
Jakie materiały wykorzystaliśmy?
tektura (ściana tylna) , sklejka (pozostałe ściany), gwoździe, wkręty
Praca była trudna, lecz nie przejmowaliśmy się tym, ponieważ wiedzieliśmy, że pomagamy ptakom, które
nie mają gdzie mieszkać. Ptaki pewnie bardzo się ucieszą.
Wykonane budki zawiesiliśmy na drzewach w ogrodzie szkolnym. Niestety, jeszcze żaden ptak nie
zamieszkał w naszej budce.
dodali: Adam Drzewiecki i Mikołaj Wasak
zobacz zdjęcia z budowy i zawieszania budek.

Prezydent Lech Kaczyński nie żyje.
Samolot rządowy Tu 154 rozbił się na lotnisku wojskowym Siewiernyj 10.04.2010
ok. godz. 8.56. Nikt nie przeżył katastrofy.
Na pokładzie było 96 osób, w tym wielu posłów, senatorów, dostojników kościelnych,
wojskowych, kombatantów, członków rodzin katyńskich.

Sprawdzian klasy VI
Dnia 8 kwietnia 2010 r. do szkoły przybyli odświętnie ubrani i lekko stremowani uczniowie mający zdawać
egzamin, podsumowujący ich umiejętności zdobyte na etapie szkoły podstawowej i decydujący o tym do jakiej
klasy dostaną się w szkole gimnazjalnej. Przed rozpoczęciem wszyscy zgromadzeni wymienili się obawami,
nadziejami i wzajemnie dodawali sobie otuchy.
O godz. 09.06 rozpoczął się egzamin. Nad porządkiem czuwało czteroosobowe jury, które udzielało
pomocy w razie złego samopoczucia się. Na szczęście żaden ze zdających nie potrzebował pomocy medycznej.
O godz. 10.06 zebrano arkusze a uczniowie opuścili salę dzieląc się opiniami na temat zadań. Wszyscy zgodnie
twierdzili, że najtrudniej było napisać wypracowanie ze względu na rzadko spotykany temat. Większości osób
trudności sprawiła też część matematyczna. Jednak po wspólnym omówieniu testu, każdy z uśmiechem ulgi
powrócił do domu. Teraz pozostaje czekać na, miejmy nadzieję, pozytywne wyniki.
Noemi Pucek

Alleluja dziś śpiewamy,
Bogu cześć i chwałę dajmy,
Bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel,
Tego świata Odkupiciel.
Zdrowia, radości i powodzenia
To są najszczersze nasze życzenia.

Zawody o mistrzostwo powiatu lubartowskiego
chłopców w koszykówce
Dnia 23.03.2010r w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartwie odbyły się zawody o mistrzostwo powiatu
chłopców w koszykówce. Naszą szkołę reprezentowali: Dawid Smyk, Mikołaj Wasak, Bartosz Urban, Adam
Drzewiecki, Adrian Mazurek, Jakub Kowalski-Piech, Bartosz Woźniak, Bartłomiej Wójcicki, Krzysztof
Jaszczuk, Rafał Pydyś, Kamil Mazurek oraz Krystian Lewkowicz. Naszym opiekunem był pan Bogdan Wójcik.
W zawodach wystartowało 6 drużyn: SP nr 1 Lubartów, SP nr 3 Lubartów, SP nr 4 Lubartów, SP
Samoklęski, SP Wólka Rokicka i SP Wola Sernicka. Graliśmy w dwóch grupach w pierwszej grupie SP 1 i 4
Lubartów oraz SP Wólka Rokicka, w drugiej SP 3 Lubartów, SP Wola Sernicka oraz SP Samoklęski. Zwycięzcy
grup grali o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupie o III miejsce, natomiast drużyny, które w swojej
grupie uzyskały trzecie miejsce zajmowały pozycję V - VI.
W pierwszym meczu przyszło zmierzyć się nam z SP 1 Lubartów. Po pierwszej kwarcie przegrywaliśmy
2 punktami, a po drugiej już 8. Jednak chłopcy pokazali klasę i wygrali z 4 punktową przewagą. W drugim
meczu graliśmy z SP 4 Lubartów. Od początku tego meczu mieliśmy prowadzenie. Świetnie trafiał Rafał Pydyś
z Krzysiem Jaszczukiem, co mocno zaprocentowało. W drugiej grupie wygrywali faworyci SP 3 Lubartów.
Właśnie z nimi przyszło nam się zmierzyć w ostatnim, finałowym meczu. Od początku Lubartów mocno
atakował i po pierwszej kwarcie było już 16:8. Później dalej było ciężko i ostatecznie przegraliśmy ten mecz 32
do 24. Po raz kolejny nie daliśmy rady tej drużynie, która ma nad nami przewagę wynikającą stąd, iż jej
członkami są najlepsi uczniowie klas szóstych wielkiej szkoły, grający na co dzień w lidze koszykówki.
W meczu o trzecie miejsce bardzo gładko wygrała drużyna z SP 1 Lubartów, zwyciężając z Wolą
Sernicką różnicą ponad 60 punktów. Z zawodów wszyscy więc wracaliśmy bardzo zadowoleni z drugiego
miejsca, bowiem ulegliśmy tylko drużynie należącej do czołówki województwa.
dodał: Bartosz Urban
Witaj wiosno.....
Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca. O tej porze roku przyroda budzi się z zimowego snu.
Zielenią się trawniki, kiełkują kwiaty i pąki na gałęziach drzew, jest coraz cieplej. Jednym ze staropolskich
zwyczajów związanym z tym dniem jest obrzęd topienia Marzanny.
Dnia 22.03.2010r. klasa VI podtrzymując tę dawną tradycję, wybrała się na nadwieprzańskie łąki, by
pożegnać zimę. Pod opieką p. Bogdana Wójcika bezpiecznie dotarła na brzeg rzeki Wieprz. Choć było
wietrznie, panował niesamowity wiosenny nastrój.
Na miejscu szóstoklasiści wraz z opiekunem rozpalili ognisko i upiekli kiełbaski. Wszyscy świetnie się
bawili: z radością śpiewali, grali na gitarze, opowiadali dowcipy. Przyszedł czas na topienie Marzanny słomianej kukły, ubraną w niebieski sweterek. Została podpalona, a następnie wrzucona do Wieprza przez
chłopców z szóstej klasy.
Jeszcze przez długi czas uczniowie przyglądali się coraz bardziej oddalonej od nich zimie, której chwilę później
już nie było widać.
W ten sposób klasa VI pożegnała srogą porę roku.
Dodała: Barbara Przysiadła
KONCERT PAPIESKI ,,Nie lękajcie się"
Dnia 20.03.2010 r. o godz.16.00 w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Lublinie odbył się
Koncert Papieski.
Dziewczęta z klasy V i VI pod opieką p. Moniki Przysiadłej oraz uczniowie innych szkół mieli okazję
obejrzeć niezwykły występ. Wyjazd ten, ufundowany przez Wójta Gminy Lubartów, był nagrodą dla laureatów
konkursu plastycznego zorganizowanego podczas ferii zimowych.
Wsiedliśmy do autokar wypełnionego dziećmi z całej gminy koło kapliczki w Rokitnie. Pogoda dopisywała.
Było słonecznie i wiał lekki wiaterek. Wszyscy cieszyli się, kiedy dotarliśmy na miejsce.
Celem koncertu było ukazanie Drogi Krzyżowej przez zespół muzyczny składający się z dwojga
skrzypiec, wiolonczeli, fletu poprzecznego i pianina.
Niesamowite wzruszenie u zgromadzonych wywołał głos solistki i treść pieśni, którą odśpiewała.
Słuchaliśmy jej z wielkim zachwytem. Na końcu wszyscy zmówili modlitwę.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy McDonald's, gdzie każdy mógł przekąsić coś smacznego.

Warto było uczestniczyć w tym koncercie i przeżyć tak cudowne, wzruszające chwile.
Dodała: Barbara Przysiadła

Gminne zawody chłopców w koszykówce.
Dnia 11.03.2010 r. w Skrobowie odbyły się gminne zawody w koszykówce chłopców. Naszą szkołę
reprezentowali: Krzysztof Jaszczuk, Rafał Pydyś, Kamil Mazurek, Bartosz Woźniak, Krystian Lewkowicz,
Adrian Mazurek, Bartosz Urban, Mikołaj Wasak, Adam Drzewiecki oraz Jakub Kowalski-Piech. Naszym
opiekunem był pan Bogdan Wójcik.
W zawodach wystąpiło pięć drużyn: SP Nowodwór, SP Wólka Rokicka, SP Skrobów, SP Łucka oraz SP
Mieczysława. Graliśmy systemem każdy z każdym, cztery kwarty po pięć minut. W pierwszym meczu
spotkaliśmy się z gospodarzami turnieju Skrobolem. Na początku gra nam nie szła i wygrywaliśmy tylko 2:1,
później jednak gdy weszły drugie składy i prowadziliśmy już 10:1. Później szło nam nadal znakomicie i
wygraliśmy ten mecz 18:14. W następnych meczach było jeszcze lepiej. W ataku wyróżniali się Rafał Pydyś z
Adasiem Drzewieckim, zaś w obronie Bartek Urban i Mikołaj Wasak.
Zawody udało nam się wygrać. Drugie miejsce zajęli gospodarze, trzecie drużyna z Łucki, czwarte
miejsce SP Nowodwór i piąte SP Mieczysława. Nasza szkoła będzie reprezentować gminę Lubartów na
zawodach powiatowych, które odbędą się w SP nr 3 Lubartów.
dodał: Bartosz Urban

Z okazji Dnia Kobiet
Dużo szczęścia, pomyślności,
mało smutku moc radości,
byś chodziła uśmiechnięta
w dniu Twojego święta.

Rejonowe zawody chłopców w minisiatkówce „4”
Dnia 03.03.2010 r. w Nałęczowie odbyły się zawody w minisiatkówce chłopców,,4”. Naszą szkołę
reprezentowali uczniowie z kl. V: Adam Drzewiecki, Mikołaj Wasak, Bartosz Urban, Jakub Kowalski-Piech,
Adrian Mazurek , z kl. VI: Krzysio Jaszczuk, Kamil Mazurek, Rafał Pydyś, Krystian Lewkowicz, Bartosz
Woźniak oraz Dawid Smyk z kl. IV. Naszym opiekunem był pan Bogdan Wójcik.
W zawodach wystartowały cztery drużyny: SP Nałęczów, SP Opole Lubelskie, SP Moszczanka i SP Wólka
Rokicka. Graliśmy systemem każdy z każdym do 2 wygranych setów. W pierwszym meczu spotkaliśmy się z
drużyną z Opola Lubelskiego. Pierwszy set był do wygrania, jednak niestety nie udało się i ostatecznie
przegraliśmy 2:0. Drugi mecz graliśmy z drużyną z Moszczanka. Bardzo dobrze spisywali się nasi zawodnicy i
wygrali ten mecz 2:1, chociaż nie było łatwo. W meczu z Moszczanką wyróżniał się Krzysio Jaszczuk, który
bardzo dobrze serwował. W ostatnim meczu spotkaliśmy się z faworytami tego turnieju - Nałęczowem. Od
początku meczu nam nie szło i przegraliśmy 2:0.
W klasyfikacji końcowej zajęliśmy III miejsce w rejonie.
Dodała: Bartosz Urban
MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
Finał gminny XXXIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, odbył się 9 lutego w Urzędzie Gminy
Lubartów. Udział w nim wzięli najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów, którzy wygrali
eliminacje szkolne.
Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i
młodzieży
znajomości
przepisów
przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek
pożaru
i
innych
zagrożeń,
praktycznych umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką
pożarniczą, poznawania tradycji, historii i
organizacji ochrony przeciwpożarowej mówi
Mirosław
Budzyński,
organizator
etapu

gminnego konkursu. - Widoczne
jest
zainteresowanie przepisami z zakresu ochrony
przeciwpożarowej, obejmujących szkołę oraz
miejsce zamieszkania dzieci i znajomość zasad
przeprowadzania ewakuacji w szkołach.
Świadczy to o pracy nauczycieli z dziećmi i
młodzieżą w tym zakresie, np. poprzez
przeprowadzane ewakuacje próbne, które są obowiązkowe.

Przedstawiamy wszystkich uczestników gminnego etapu konkursu:
Szkoła Podstawowa w Łucce – Katarzyna Kowalik, Daria Sagan; opiekun Beata Mioduchowska-Najda.
Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie – Bogumiła Świniarska, Chrystian Tymosiewicz; opiekun Ewa Cur.
Szkoła Podstawowa w Brzezinach – Patrycja Kożuch, Kamil Kubera; opiekun Edyta Zdunek.
Szkoła Podstawowa w Wólce Rokickiej – Bartłomiej Wójcicki, Tomasz Woźniak, opiekun Adam Peterwas
Szkoła Podstawowa w Annoborze – Przemysław Namiota, Michał Mitrus; opiekun Anna Gadzała.
Szkoła Podstawowa w Skrobowie – Kamil Góźdź, Małgorzata Latoch; opiekun Dorota Szczuchniak.
Gimnazjum w Skrobowie – Dorota Góźdź, Jan Latoch, Marcin Gol, Mateusz Urban, Paweł Mitura; opiekun
Agnieszka Chojnacka.
Gimnazjum w Łucce – Bartłomiej Mazurek, Łukasz Włoch, Arkadiusz German, Marcin Nogal; opiekun
Iwona Andrzejkiewicz.
Woźniak Tomasz

Rekrutacja dzieci do przedszkola
Rekrutacja przebiega zgodnie z zasadami (§ 99 Statutu szkoły):
1. rodzice (opiekunowie prawni) składają wnioski do sekretariatu szkoły w terminie od 01 marca
do 20 marca danego roku kalendarzowego,
2. wnioski rodziców są rozpatrywane przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły w terminie
do 31 marca,
3. lista przyjętych dzieci zostaje ogłoszona na tablicy informacyjnej dla rodziców oraz na stronie www
4. dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły są przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DZIECI MŁODSZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2010/11
Lp. Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia

Adres zamieszkania

1

Jakub Lipski

24.09.2005 r.

Rokitno 120

2

Natalia Pieczywek

02.05.2005 r.

Wólka Rokicka 33

3

Natalia Przysiadła

27.07.2005 r.

Rokitno 94

4

Julia Szczęch

02.08.2005 r.

Kol. Wólka Rokicka 14

5

Rafał Włoch

30.11.2005 r.

Wólka Rokicka 49

6

Szymon Włosek

09.02.2005 r.

Rokitno 78

7

Oliwia Delmanowicz

28.05.2006 r.

Wólka Rokicka 85

8

Szymon Czubacki

11.03.2006 r.

Rokitno 104

9

Kacper Kosik

20.11.2006 r.

Rokitno 94a

10 Wiktoria Wasak

30.08.2005 r.

Wólka Rokicka 79a

11 Leszek Dubielewski

28.09.2005 r.

Wólka Rokicka 56

12 Dawid Kowalak

27.08.2005 r.

Rokitno 87

13 Dominika Wielgos

11.12.2005 r.

Kol. Wólka Rokicka 10a

14 Wojciech Stanisław Wielgos

12.03.2006 r.

Wólka Rokicka 78a

15 Dawid Andrzej Pytko

30.08.2006 r.

Wólka Rokicka 10

16 Dawid Caban

11.08.2006 r.

Rokitno 4a/2

17 Norbert Pucek

26.04.2006 r.

Wólka Rokicka 13

18 Jakub Drzewiecki

01.02.2006 r.

Rokitno 53

19 Natalia Dobrzyńska

28.06.2006 r.

Wólka Rokicka 26

20 Bartosz Kosior

25.10.2006 r.

Rokitno 65

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do ALERTU EKOLOGICZNO-ZDROWOTNEGO.

VI Edycja Gminnego Konkursu dla klas 0-III
Dnia 28.01.2010r. w Szkole Podstawowej w Annoborze odbyła się VI Edycja Gminnego Konkursu dla klas
0-III z terenu Gminy Lubartów pt. „Szkolne Kolędowanie’’. Występy małych wykonawców przypominały nam
magiczną atmosferę Świat Bożego Narodzenia. Poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy.
Jury w składzie:
Pan Tomasz Marzęda – dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Lubartowie
Pani Anna Kozak - instruktor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie
Siostra Marta Pokrywczyńska – organistka z Domu Opieki Społecznej w Jadwinowie
miało nie lada trudności wyłonieniem zwycięzców.
Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej reprezentowali następujący uczniowie:
klasę 0 – Wiktoria Gadzała
klasę I – Natalia Włosek
klasę II – Krzysztof Ciołek
klasę III – Paulina Kot
Pojechali oni do Annoboru pod opieką pani Jadwigi Czekierdy .
Uczniowie naszej szkoły pięknie zaśpiewali wybrane kolędy.
Wiktoria Gadzała zaśpiewała kolędę „W grudniowe noce’’ i zdobyła I miejsce w kategorii klas zerowych .
Natalia Włosek za kolędę „Bosy pastuszek’’ zdobyła wyróżnienie w kategorii klas pierwszych. Krzysztof
Ciołek wyśpiewał III miejsce w kategorii klas II za kolędę „Przybieżeli do Betlejem’’. Paulina Kot zaśpiewała
kolędę „Świeć gwiazdeczko’’ i zdobyła wyróżnienie w kategorii klas trzecich.

Konkursy w bibliotece
Biblioteka szkolna i Szkolna Kasa Oszczędności, której opiekunem jest pani Magdalena Barszczyk
przeprowadziła konkursy wśród uczniów wszystkich klas.
Konkurs biblioteczny był podzielony na dwie kategorie: klas I-III i klas IV-VI. Uczniowie klas młodszych
rozwiązywali krzyżówkę dotyczącą znajomości książki Hansa Christiana Andersena „Dziecię elfów”.
Uczniowie nagrodzeni w tym konkursie dyplomami i drobnymi upominkami to:
Angelika Majchrzak z kl. III
Angelika Wasil kl. III
Patrycja Słomka kl. II
Emilia Pydyś kl. II
Weronika Zieleńczuk kl. II
Natalia Wielgos kl. I
Kategoria klas IV-VI konkursu bibliotecznego dotyczyła znajomości książki „Opowieści z Narnii”
C.S.Lewisa, w której nagrodę zdobył Bartosz Urban z kl. V
Konkurs plastyczny ogłoszony przez SKO pod hasłem "Banknot moich marzeń" skierowany był do uczniów
wszystkich klas. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie dowolną techniką projektu własnego
banknotu. Prace plastyczne uczniów wywieszone zostały na gazetce szkolnej, a nagrodzeni w tym konkursie
zostali:
I miejsce Angelika Majchrzak z kl. III
II miejsce Justyna Cieniuch z kl. II
III miejsce Katarzyna Cieniuch z kl. VI
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i zachęcamy do udziału w dalszych konkursach.
Dodała: Magdalena B.

„Słońce na drodze”
Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Słońce na drodze”, która objęła dzieci z klas I – III
i rozpoczęła się 01.09.2009 r. W jej ramach uczniowie klas młodszych pod kierunkiem wychowawców
poznawali treści związane z wychowaniem komunikacyjnym. Uczestniczyli również w konkursie plastycznym.
Na zakończenie akcji odwiedził naszą szkołę policjant z Powiatowej Komendy Policji w Lubartowie.
Dnia 11.01.2010 r. aspirant Krzysztof Skrzypiec przekazał w ciekawy sposób podstawowe zasady ruchu
drogowego, obowiązujące pieszego, pasażera, a także kierującego pojazdem. Podkreślał, że przestrzeganie

zasad ruchu drogowego przez każdego z nas znacznie poprawi bezpieczeństwo na drogach.
Funkcjonariusz policji we wszystkich klasach rozmawiał z uczniami na temat zagrożeń na drodze
i konieczności używania elementów odblaskowych. Element odblaskowy kilkakrotnie zwiększa dostrzegalność
pieszego idącego po zmroku poboczem drogi. Na koniec spotkania uczniowie klas I-III otrzymali kamizelki
odblaskowe, których noszenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa. Na potrzeby akcji sponsorzy
ufundowali w całym kraju 40 tysięcy takich kamizelek.
Co roku ok. 6000 dzieci staje się ofiarami zdarzeń drogowych. Problemem bowiem jest mała widoczność
dzieci oraz niski poziom edukacji na temat zagrożeń, z jakimi mogą się ona spotkać na drodze.
Pogadanka funkcjonariusza policji spotkała się z wielkim zainteresowaniem uczniów naszej szkoły.
dodała: Maria Sikorska

Radości pierwszaków nie ma końca!
W ramach kolejnej Edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego wychowawczyni klasy pierwszej pani Ewa
Całka zaplanowała hodowlę roślin cebulkowych. Wiele przeżyć czekało więc na pierwszaków, którzy wybrali
hiacynty do klasowej hodowli. Czas oczekiwania na pojawiające się kiełki bardzo nas zaskoczył, był bowiem
znacznie krótszy niż zapowiadali ogrodnicy. Codzienne doglądanie, podlewanie roślin dostarczało pierwszakom
wiele pozytywnych wrażeń. Radość osiągnęła zenit, gdy pojawiły się pierwsze pąki kwiatowe, skrywające
jeszcze piękno swojego koloru. Potem czekaliśmy na niespodziankę, jaką był kolor kwiatów. ,,Proszę panią”usłyszałam: ,,Hiacynt Kamila wypuszcza piękne kolorowe kwiatuszki”- pełnym zachwytu tonem oznajmiły
dzieci. Hiacynty nadal przynoszą pierwszoklasistom wiele estetycznych doznań, już nie tylko ich hodowcom,
ale kolegom ze szkoły i rodzicom. Czas pielęgnacji dorodnych hiacyntów w klasie dobiega końca, gdyż
pierwszaki podjęły decyzję o podarowaniu ich kochanym dziadkom z okazji ich święta. Od tej chwili będą
cieszyć nie tylko nasze oczy, ale również ukochanych dziadków.
dodała: Ewa Całka

Sukces naszych zawodników w rejonie
Dnia 7 stycznia 2010 r. w sali Gimnazjum w Łucce rozegrano zawody rejonowe w drużynowym tenisie
stołowym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Wielki sukces odniosła nasza drużyna chłopców, która zajęła
II m-ce, lecz w drodze do finału pokonała pewnych zwycięstwa faworytów zawodów – reprezentantów szkoły
w Rykach oraz szkoły w Owni.
Nasi wspaniali chłopcy Adam Drzewiecki i Bartosz Urban, uczniowie klasy V odnieśli zwycięstwo nad
starszymi kolegami z klasy VI, sprawiając wszystkim ogromną niespodziankę.
Niestety, nie powiodło się tym razem drużynie dziewcząt, które zajęły V m-ce i nie awansowały do
zawodów wojewódzkich.
dodał: Bogdan Wójcik

Nasi w Hrubieszowie
Nie udał się wyjazd reprezentacji naszej szkoły do Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, gdzie 11
stycznia 2010 r. zostały rozegrany finał wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie
stołowym. Już w pierwszym meczu nasi chłopcy zostali pokonani przez zawodników ze Stróży, którzy choć
zajmują wyższą pozycję w klasyfikacji wojewódzkiej, są jednak w zasięgu naszej drużyny. W drugim meczu B.
Urban i A. Drzewiecki gładko zwyciężyli uczniów ze SP nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. Niestety, trzeci mecz
zakończył się porażką – nasza drużyna uległa zawodnikom z Łopiennik. Ostatecznie zajęliśmy VII m-ce.
Miejmy nadzieję, iż za rok powiedzie im się lepiej i osiągną miejsce na podium.
dodał: Bogdan Wójcik

Powiatowe Igrzyska w Drużynowym Tenisie Stołowym
Dnia 4.01.2010 r. w Szkole Podstawowej w Łucce odbyły się Powiatowe Igrzyska w Drużynowym
Tenisie Stołowym. W tych zawodach reprezentanci naszej szkoły wystąpili pod opieką pana Bogdana Wójcika.
W skład drużyn wchodzili:
- Bartosz Urban z kl. V oraz Adam Drzewiecki z kl. V (kategoria chłopców starszych)
- Magdalena Mazurek z kl. VI oraz Barbara Przysiadła z kl. VI (kategoria dziewcząt starszych)
Największymi rywalkami dla dziewczyn okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra
Firleja w Lubartowie, których nie udało im się pokonać i ostatecznie uplasowałyśmy się na II pozycji, co dało
nam awans do zawodów rejonowych. Natomiast chłopcy w walce o II m-ce, premiowane awansem na zawody

rejonowe, pokonali faworyzowaną drużynę z SP nr w Lubartowie. W finale musieli jednak uznać wyższość
drużyny ze SP w Niedźwiadzie.
dodała: Barbara Przysiadła
WTK SRZATÓW
02.01.2010 r. w Dzierzkowicach rozegrano I Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Skrzatów, tj. dzieci z
roczników 2000 i młodsi. Jest to cykl 4 turniejów, które wyłonią na koniec sezonu najlepszych zawodników
województwa. Naszą szkołę reprezentowało 2 chłopców z klasy II.
Zajęli oni miejsca:
II m-ce Łukasz Drzewiecki,
III m-ce Marcin Jaszczuk.
Finał został rozegrany między zawodnikiem klubu z Tarnogrodu a uczniem naszej szkoły - Łukaszem
Drzewieckim. Po zaciętej walce zwyciężył tarnogrodzianin. Okazja do rewanżu już na początku lutego br.
dodał: Bogdan Wójcik

W stolicy województwa
Dnia 11.12.2009 r. o godz. 7.30 uczniowie klas IV – VI pod opieką P. Ludmiły Romaneczko, P. M.
Barszczyk oraz P. Pawła Muzyki wyjechali autokarem do Lublina na spektakl pt. "ABC teatru". Przedstawienie
obejrzeliśmy w budynku Filharmonii Lubelskiej.
Rozpoczęło się ono o godz. 8.45. Okazało się ciekawe i zabawne. Kostiumy aktorów były ciekawe, a dekoracje
raczej skromne. Aktorzy grali świetnie, umieli przekazywać uczucia. Efekty świetlne i dźwiękowe wywarły
duże wrażenie na widzach. Wiele dowiedzieliśmy się o historii tej dziedziny sztuki oraz pracy ludzi teatru
podczas wystawiania sztuki na scenie.
Po spektaklu wybraliśmy się na długi spacer po Lublinie. Najpierw autokarem pojechaliśmy na Pałac
Zamkowy. Następnie przez ul. Kowalską, Zaułek Hartwigów, ul. Rybną dotarliśmy na rynek. Tam udalismy się
do piwnic Trybunału Koronnego i podzieleni na 2 grupy przeszliśmy trasę podziemną pod Starym Miastem w
Lublinie. Przewodnicy pokazali nam tam makiety dawnego grodu i mogliśmy zobaczyć, jak wyglądało dawniej i
rozwijało się miasto. Obejrzeliśmy także widowisko światło-dźwięk ukazujące wielki pożar miasta w dniu 2
czerwca 1719 r. i cudowne ocalenie dzięki relikwii św. Krzyża z kościoła ojców dominikanów.
Po wyjściu z podziemi na Placu Po Farze zwiedziliśmy kościół dominikański, Archikatedrę Lubelską,
Wieżę Trytnitarską oraz Bramę Krakowską. Na rynku zaś podziwialiśmy piekne kamieniczki, m.in.
Klonowiczów, Lubomelskich i Wieniawskich. Następnie udaliśmy się na wzgórze, gdzie stoi zamek i znajduje
się najcenniejszy zabytek Lublina – kaplica św. Trójcy z niezwykłymi freskami ufundowanymi przez króla
Władysława Jagiełłę.
Do domu wróciliśmy około 14.00. To była bardzo udana wycieczka mimo zimowej aury.
dodała: Weronika Kuna
PARAFIADA W TENISIE STOŁOWYM
W dniach 29-30 grudnia 2009 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa parafiada w tenisie stołowym.
Uczestniczyli tam zawodnicy z Polski, Białorusi oraz Litwy. Z naszej szkoły wyjechało na te zawody 15 uczniów.
Naszymi opiekunami byli: proboszcz parafii Jawidz-Rokitno ks. Stanisław Kryszczuk oraz pan Dariusz Woźniak. W
pierwszym dniu rozgrywek poszło nam dosyć dobrze, większość osób przeszłą do finału A. Wśród zawodników najwięcej,
bo aż 62, znalazło się uczniów klasy piątej. Wyniki zawodów mogą stanowić dla nas powód do dumy i satysfakcji. Aż 5
zawodnikom z naszej szkoły udało się zająć miejsce na podium w swojej kategorii. Ci wspaniali sportowcy to:
- Marcin Jaszczuk kl. II I miejsce
- Łukasz Drzewiecki kl. II III miejsce
- Dawid Smyk kl. IV II miejsce
- Kacper Jankowski kl. IV III miejsce
- Magda Mazurek kl. VI II miejsce
O godzinie 19 wyjechaliśmy z Warszawy. Do domu wróciliśmy o godzinie 22.00. Wszyscy po zawodach byli
bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że za rok również tam pojedziemy.

dodał: Bartosz Urban

„Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw, uciszcie wasze myśli”
W dniu 17 grudnia 2009r. odbył się pokaz efektów I etapu Projektu „Pierwsze Uczniowskie
Doświadczenie Drogą Do Wiedzy”. Uczniowie zaprezentowali Jasełka Bożonarodzeniowe

pt. „Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw, uciszcie
wasze myśli”. Wprowadziły one publiczność w klimat Świąt Bożego
Narodzenia.
Na zakończenie przedstawienia mali aktorzy zaprosili wszystkich obecnych do
wspólnego kolędowania.
W dalszej części uczniowie klasy II złożyli zgromadzonym świąteczne życzenia, a
zaproszonym gościom i rodzicom wręczyli własnoręcznie wykonane karty świąteczne.
Po uroczystości uczniowie klasy II otrzymali w prezencie „Pacynki” (myszki) za udział w Projekcie. Środki
dydaktyczne zostały uroczyście przekazane nauczycielowi realizującemu II etap.

Zdjęcia z jasełek

Zdjęcia z kolędowania

FESTIWAL TENISA STOŁOWEGO
Jesienią 2009 roku został rozegrany po raz pierwszy Festiwal Tenisa Stołowego pod patronatem Ministra
Sportu i Turystyki. Jego celem była popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, szukanie młodych
talentów oraz wyłonienie najlepszych zawodników w województwie i kraju. W rozgrywkach mogli brać udział
tylko zawodnicy nieposiadający licencji klubowych. Znakomicie spisali się reprezentanci naszej szkoły.
W finale wojewódzkim, który odbył się w Kocudzy w dniu 21 listopada 2009 r. I m-ce zajął Marcin
Jaszczuk, II m-ce Łukasz Drzewiecki w kategorii chłopców klas I – III, natomiast w kategorii dziewcząt klas IV
– VI tytuł mistrzyni województwa zdobyła Magdalena Mazurek.
W finale ogólnopolskim, który odbył się dnia 5 grudnia 2009 r. w Radomsku Marcin Jaszczuk zajął bardzo
dobre IV miejsce, zaś Magdalena Mazurek uplasowała się na pozycji IX.
GRATULUJEMY NASZYM ZAWODNIKOM!
dodał: Bogdan Wójcik
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

Nasza szkoła realizuje od 01 kwietnia 2009 do 31 grudnia 2011 roku projekt
"PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY", na
zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
Projekt adresowany jest w pierwszym etapie do klasy II szkoły podstawowej. W naszej szkole projekt obecnie
realizuje klasa II pod opieką pani Marii Sikorskiej. Następnie prowadzić go będą w klasach pierwszych kolejni
nauczyciele nauczania zintegrowanego, mianowicie w drugim półroczu roku szkolnego 2009/2010 Pani Ewa Całka, a
następnie Pani Jadwiga Czekierda.
Szkoła otrzymała bezzwrotny zestaw środków dydaktycznych o wartości ponad 8 000 zł, w celu zorganizowania na ich
bazie Ośrodków Zainteresowań jak również środki finansowe na opłacenie 50 godzin zajęć dodatkowych.
Każdy nauczyciel biorący udział w projekcie został lub zostanie bezpłatnie przeszkolony.

Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów nakierowane na rozwój
kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela. Wykorzystanie w
praktyce teorii Howarda Gardnera zapewnienia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich
zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a
szczególnie:
inteligencji językowej,inteligencji ruchowej, inteligencji matematyczno – logicznej, inteligencji wizualno- przestrzennej,
inteligencji przyrodniczej, inteligencji muzycznej, inteligencji intrapersonalnej, inteligencji interpersonalnej.
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Dobór
najwłaściwszych sposobów oddziaływania na dziecko wynika ze znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego
zainteresowań i potrzeb. Integralną częścią działań nauczyciela jest nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.
Adresatami projektu są uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej. Do projektu celowo dobrane zostały takie środki
dydaktyczne, które stymulują rozwój wieloaspektowo i wielowymiarowo. Uwrażliwiają na odbiór sensoryczny,
zaspokajają potrzebę samodzielnego odkrywania świata, kształtują umiejętność uczenia się i samokontroli oraz motywują
do samodzielnych działań, dając możliwość odczucia sukcesu. Środki dydaktyczne wykorzystywane w Ośrodkach
Zainteresowań sprzyjają odczuwaniu radości ze zdobywania wiedzy, wyzwalają zainteresowania, rozwijają zdolności i
umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka.
Realizacja projektu w danej klasie kończy się prezentacją efektów pracy uczniów.
Na zakończenie projektu 21 grudnia 2009 r. klasa IIpod opieką wychowawcy pani Marii Sikorskiej przedstawi
społeczności szkolnej jasełka bożonarodzeniowe pt.,, Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw, uciszcie
Wasze myśli.”

Zabawa andrzejkowa
W dniu 26.11.2009r. odbyła się zabawa andrzejkowa z udziałem klas ,,0”, I, II oraz dzieci z Klubu
Przedszkolaka. Wieczór andrzejkowy rozpoczęli zaproszeni goście – Gospodarz i Gospodyni (w role te wcielili
się uczniowie klasy VI), którzy opowiedzieli dzieciom o dawnych zwyczajach i obrzędach andrzejkowych oraz

przybliżyli wszystkim postać świętego Andrzeja.
Następnie trzy uczennice klasyki przebrane za wróżki ze świecami i przy dźwiękach muzyki przyniosły
dzieci do krainy zabawy, fantazji i marzeń. Rozpoczęły się wróżby, a wraz z nimi wesoła zabawa. Nauczyciele
również mogli dowiedzieć się czegoś ciekawego o swojej przyszłości.
Na koniec wróżb jedna z wróżek podała dzieciom czarę z losami, na których wypisane były nazwy
zawodów. Każde dziecko wylosowało karteczkę i dowiedziało się, jaki w przyszłości będzie wykonywało
zawód. Wszystkie losy zostały wrzucone do pudła, które następnie zaklejono.
Jakież było zdziwienie i radość dzieci, gdy po otworzeniu pudełka ukazał się list i cukierki. Wszyscy poznali
treść tajemniczego listu od świętego Andrzeja i poczęstowali się słodyczami.
Po wróżbach gorącymi brawami pożegnano zaproszonych gości i do końca imprezy wszyscy wesoło bawili
się przy dźwiękach muzyki.
Zobacz galerię:

dodała: Jadwiga Czekierda
VI Edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego
W dniu 24 listopada 2009 r. w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Wólce Rokickiej odbyła się VI Edycja
Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Recytujemy ulubione utwory z poezji dziecięcej”. Uczniowie
przygotowywali się już od trzech tygodni. Konkursowi towarzyszyło motto: „Najlepszy jest nauczyciel, który
ucząc potrafi tchnąć przyjemność w duszę ucznia”. Odzwierciedleniem tych słów była obecność na konkursie
dzieci OP i uczniów klas I- III ze wszystkich ośmiu szkół podstawowych Gminy Lubartów.
Otwarcia uroczystości dokonała Pani dyrektor Ludmiła Romaneczko, witając serdecznie wszystkich gości.
Uczniowie recytowali utwory z kanonu literatury dziecięcej, głownie utwory Jana Brzechwy, Julian Tuwima
oraz Joanny Kulmowej, natomiast jedna uczestniczka zaprezentowała wiersz J. Słowackiego „W pamiętniku
Zofii Bobrówny”, co wzbudziło zainteresowanie wychowawców i zaproszonych gości.
Występy dzieci oceniało jury w składzie: P. Beata Wilczyńska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lubartowie, P. Sylwia Nowokuńska z Lubartowskiego Ośrodka Kultury oraz P. Barbara Orłowska z Biblioteki
Publicznej w Lisowie. Poziom interpretacji utworów wśród uczestników z roku na rok staję się wyższy. Na
wyróżnienie zasługują sześcioletnie dzieci,a więc najmłodsi recytatorzy, którzy mimo że stawiają dopiero
pierwsze kroki, to jednak z deklamacją utworów poradzili sobie wyśmienicie. O tremie nie było mowy.
Nad organizacją całości konkursu czuwał zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego: p. Ewa Całka, p.
Jadwiga Czekierda. p. Janina Kuszplak oraz p. Maria Sikorska. Dzięki hojności i otwartemu sercu p. Wójta
Janusza Bodziackiego zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami książkowymi, które wręczał p. Tomasz
Marzęda, dyrektor SZASz w Lubartowie. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani figurkami mikołajków, a ich
opiekunowie otrzymali podziękowania z rąk p. dyrektor Ludmiły Romaneczko.
A oto wyniki konkursu:
oddział przedszkolny
I miejsce
Katarzyna Jakubczak
SP w Wólce Rokickiej
II miejsce
Iga Małyska
SP w Nowodworze
III miejsce
Julia Majchrzak
SP w Łucce

klasa I
I miejsce
Dorota German
SP w Łucce
II miejsce
Natalia Wielgos
SP w Wólce Rokickiej
III miejsce
Karolina Brygała
SP w Skrobowie

klasa II
I miejsce
Mateusz Rosa
SP w Mieczysławce
II miejsce
Maja Nieznaj
SP w Skrobowie
III miejsce
Julia Bronisz
SP w Nowodworze

klasa III
I miejsce
Paulina Kuśmierek
SP w Mieczysławce
II miejsce
Klaudia Małyska
SP w Skrobowie
III miejsce
Małgorzata Brzozowska
SP w Brzezinach

Zapraszamy do galerii.

dodała: Ewa Całka
Ślubowanie I klasy
Dnia 22.10.2009 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci
z klasy pierwszej.

Uroczystość rozpoczęła się na korytarzu na parterze przy tablicy poświęconej Patronowi Szkoły –
Bolesławowi Prusowi, gdzie wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się, by odśpiewać hymn Szkoły,
a delegacja pierwszaków złożyła piękną wiązankę z biało-czerwonych kwiatów. Pierwszoklasiści prezentowali
się znakomicie: mieli odświętne stroje, piękne błękitne kokardy i birety na głowach. Dalsza część uroczystości
miała miejsce w świetlicy. Tam życzenia sukcesów w nauce i wspaniałych przeżyć w szkole złożyły
pierwszakom: pani dyrektor mgr Ludmiła Romaneczko oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna
Mazurek.
Następnie dzieci pod opieką swojej wychowawczyni pani mgr Ewy Całki przygotowały ciekawe, a czasami
zabawne przedstawienie. W pierwszej części składało się ono z wierszy i piosenek. Najbardziej rozbawił
widzów wiersz pt. „Kolekcjonerzy plam” wygłoszony przez Mateusza i Kubę. W drugiej części nasze koleżanki
z kl. V Iza Reszka i Natalia Plewka wcieliły się w postacie fantastyczne. Pierwsza sprawdzała wiedzę uczniów
klasy I o szkole, a druga chciała im pomóc czarami. Obie stwierdziły, że pierwszaki świetnie są przygotowane
do tego, by stać się uczniami.
Wtedy nastąpił uroczysty moment ślubowania. Pierwszoklasiści z powagą w obecności sztandaru szkoły
powtarzali za panią dyrektor słowa ślubowania. Potem pani dyrektor kolejno dziewczynki i chłopców pasowała
za pomocą wielkiego ołówka na uczniów, przewodnicząca Rady Rodziców przypięła im tarcze,
a wychowawczyni wręczyła kolorowe dyplomy z okazji ich święta. Następnie rodzice obdarowali swoje
pociechy barwnymi książeczkami, a uczniowie klas młodszych wręczyli drobne upominki pierwszakom.
Później głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Bartosz Urban, który w imieniu wszystkich
uczniów naszej szkoły życzył młodszym kolegom radości i powodzenia podczas zdobywania nowych
umiejętności
i wiedzy.
Po uroczystości uczniowie pierwszej klasy udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców,
a potem wraz z dziećmi z klas I – III bawili się na dyskotece. Wszyscy bawił się wesoło.
Zapraszamy do galerii:

dodała: Barbara Przysiadła

Gminne zawody w tenisa stołowego
Dnia 16.10.09 r. odbyły się gminne zawody w tenisa stołowego w Łucce. Naszym opiekunem był pan
Bogdan Wójcik. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas I-VI . Graliśmy w czterech kategoriach: chłopcach
młodszych, dziewczętach młodszych, dziewczętach starszych oraz chłopcach starszych.
Nasi uczniowie bardzo dobrze się spisali. W kategorii chłopców starszych na dalszy poziom awansowało
4 z 5 zawodników a byli to:
1. Krzysztof Jaszczuk, kl. VI
2. Bartosz Woźniak, kl. VI
3. Adam Drzewiecki, kl. V
4. Bartosz Urban, kl. V
Z dziewczyn starszych awansowały dwie dziewczyny:
1. Magda Mazurek, kl. VI
2. Barbara Przysiadła, kl. VI
Z chłopców młodszych wyszło trzech uczniów
1. Dawid Smyk, kl. IV
2. Kacper Jankowski, kl. IV
3. Łukasz Drzewiecki, kl. II
Nasi uczniowie bardzo dobrze się spisali, awansowali na etap powiatowy.
dodał: Bartek Urban
Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 15.10.2009 w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Społeczność

szkoły zebrała się w świetlicy, aby uczcić to święto. Na wstępie pani dyrektor Ludmiła Romaneczko wszystkich
powitała. Potem po wprowadzeniu sztandaru zgodnie z tradycją odśpiewaliśmy hymn szkoły. Następnie pani
dyrektor przeczytała list od pani minister Katarzyny Hall, po czym sama złożyła serdeczne życzenia
i podziękowania za wielkie zaangażowanie oraz rzetelność nauczycielom i pracownikom szkoły z okazji ich
święta. Pogratulowała również nagrodzonym: P. Bogdanowi Wójcikowi – Nagrody Wójta Gminy Lubartów, P.
Janinie Kuszplak i Marii Sikorskiej – Nagrody Dyrektora Szkoły. Następnie oddała głos przewodniczącej Rady
Rodziców p. Annie Mazurek. Później pani Mazurek wręczyła pracownikom naszej szkoły piękne wiązanki
kwiatów. Po chwili na scenie ukazali się młodzi aktorzy z klas IV-VI. Część artystyczną z okazji tego
uroczystego dnia przygotowali pan Paweł Muzyka i pani Ewa Wiącek. Przedstawiane wiersze i scenki z życia
szkoły miały charakter humorystyczny, co bardzo podobało się widowni. Po przedstawieniu życzenia złożył
przewodniczący RSU Bartek Urban z kl. V, a następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli
nauczycielom laurki.
dodał: Bartek Urban

Rozgrywki w piłkę nożną.
Dnia 6.10.2009 w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Wólce Rokickiej odbyły się zawody w piłkę nożną.
Naszym opiekunem był pan B. Wójcik. Szkołę reprezentowali następujący zawodnicy: A. Drzewiecki,
A. Mazurek, B. Urban, B. Woźniak, B. Wójcicki, D. Smyk, K. Lewkowicz, K. Mazurek, M. Wasak.
W naszej grupie o awans do półfinałów walczyły trzy drużyny: ze Szczekarkowa, Skrobowa i Wólki
Rokickiej. Pierwszy mecz graliśmy z drużyną Skrobowa i niestety, przegraliśmy 1:0. Drugi mecz poszedł dość
gładko i wygraliśmy 2:0. Z grupy awans wywalczyła nasza drużyna oraz zawodnicy ze Skrobowa.
Następnie odbyły się półfinały. Pierwszy graliśmy z drużyną z Łucki. Przez długi czas był remis 0:0, lecz
niestety, w końcówce drugiej połowy Łucka strzeliła nam gola. Ten mecz przegraliśmy 1:0. W drugim półfinale
zmierzył się Skrobów i Annobór. Skrobów wygrał 4:0 .
Później graliśmy mecz o trzecie miejsce z drużyną Annoboru. W pierwszej połowie M. Wasak strzelił gola
na 1:0 i taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy. W drugiej połowie i my , i Annobór zdobyliśmy po
golu. Wynik zakończył się naszym zwycięstwem 2:1.
Nadszedł czas na finał, wktórym grała Łucka oraz Skrobów. Po pierwszej połowie Skrobów prowadził 2:0.
Tej przewagi już nie oddali do końca i mecz zakończył się wynikiem 2:0.
dodał: Bartek Urban

Zawody w Lubartowie
Dnia 30.09.2009 r. odbyły się Powiatowe Biegi Sztafetowe w Lubartowie. Nasza reprezentacja liczyła
20 osób (6 dziewcząt i 5 chłopców z kl. VI, 5 dziewcząt i 2 chłopców z kl. V oraz 3 chłopców z kl. IV). Naszym
opiekunem był P. Bogdan Wójcik. Trasa była bardzo dobra. – wiodła dookoła stawu w parku za pałacem
Sanguszków. Pogoda nie dopisywała, aczkolwiek od czasu do czasu zza chmur wyjrzało słabe słońce. Mimo
warunków atmosferycznych w zawodach wzięło odwiedziło wielu uczniów. W kategorii dziewcząt wystąpiło 12
szkół, natomiast w kategorii chłopców jedenaście. Każdy uczestnik zawodów walczył zawzięcie. Nie brakowało
również kibiców.
Opiekunowie grup poświęcili sporo czasu, by przygotować swoich uczniów do rywalizacji. Opłaciło się
jednak ćwiczyć i przyjechać tutaj aby wywalczyć medal lub puchar.
I m-ce wśród dziewcząt zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II
w Lubartowie, natomiast wśród chłopców zwyciężyła szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie. Nasze biegaczki
znalazły się na piątym miejscu w rankingu. Nie powiodło się kolegom z naszej szkoły, gdyż niestety dobiegli do
mety ostatni.
Wszystkim jednak należą się gratulacje za start w zawodach.
Dodała: Barbara Przysiadła, kl. VI

IX Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w biegach przełajowych
W piątek 25 września 2009 r. na terenach przyległych do Stadionu Miejskiego w Lubartowie, odbyło się
Podsumowanie Powiatowego Sportowego Roku Szkolnego 2008/2009 oraz Inauguracja Powiatowego
Sportowego Roku Szkolnego 2009/2010. Odbył się także IX Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w biegach
przełajowych
Podczas uroczystości głos zabrał Starosta Lubartowski Marian Starownik, który przybliżył sytuację
sportu szkolnego w naszym powiecie na tle całego województwa. W trakcie podsumowania, po przedstawieniu
klasyfikacji końcowej, wręczono puchary trzem, a dyplomy dziesięciu najlepszym szkołom w każdej kategorii
wiekowej, w rywalizacji sportowej za ubiegły rok szkolny. Puchary i dyplomy wręczali: Marian Starownik –
Starosta Lubartowski, Eugenia Kalbarczyk, oraz Sekretarz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Lubartowie– Zbigniew Sajda.
W kategorii szkół podstawowych wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

II miejsce Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
III miejsce Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamionce
W czasie inauguracji sportowego roku szkolnego 2009/2010, Eugenia Kalbarczyk oficjalnie otworzyła
zawody – IX Memoriał Ryszarda Kalbarczyka w biegach przełajowych. Trasy biegowe – od 600 do 1500 m wyznaczone były na terenach przyległych od północy do parku miejskiego. Rozegrano 14 biegów
Memoriałowych. Wzięło w nich udział 564 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego.
Najlepszy wynik spośród naszych zawodników osiągnęła Noemi Puce z kl. VI.
Dodał: Bogdan Wójcik

SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA
Nasza szkoła już od kilkudziesięciu lat od należy do Polskiego Czerwonego Krzyża. Działając w tej
organizacji pomagamy najuboższym, zbieramy pieniądze dla ofiar powodzi, pożarów, kataklizmów itp.,
propagujemy zdrowy styl życia.
Dnia 17.09.2009 r. na zebraniu zorganizowanym przez opiekunkę P. Katarzyna Kowalik został wybrany nowy
zarząd :
Przewodniczący: Weronika Kuna, kl. VI
Wiceprzewodniczący: Tomasz Wożniak, kl. VI
Skarbnik: Patryk Majchrzak, kl. VI
Sekretarz: Natalia Plewka, kl. V
Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w działaniach PCK i pomagać innym. Czasem taki mały gest z
naszej strony może wiele zdziałać.
Dodała: Weronika Kuna, kl. VI
Jak sprzątali świat, uczniowie szkoły podstawowej w Wólce Rokickiej.
Dnia 18 września 2009 r. uczniowie klas I – VI łącznie z odziałem przedszkolnym, wyruszyli sprzątać świat.
Pogoda sprzyjała ekologicznej wyprawie, świeciło słońce i było ciepło. Zapowiadał się piękny dzień, więc
wszyscy chętnie wyruszyli, z workami i rękawiczkami, zbierać śmieci. Każdy z uśmiechem na twarzy wkładał
śmieci do worków i cieszył się, że oczyszcza środowisko. Łącznie uczniowie zebrali dwanaście worków śmieci.
Na twarzach mieszkańców Wólki Rokickiej i Rokitna, pojawiły się uśmiechy na widok przyjaznej środowisku
pracy uczniów. Szkoła w Wólce co roku uczestniczy w sprzątaniu świata, i każdy z radością obserwuje jak
rośnie nowe pokolenie małych ekologów.
Dodała: NP
Dodano nowe zdjęcia do galerii z ubiegłego roku szkolnego 2008/2009.
Przyjemnego oglądania...
[zobacz więcej]

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej zaprasza wszystkich uczniów
i rodziców na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2009/2010
w dniu 1 września 2009 r.
Program uroczystości:
8.00 – Msza św. w Kościele w Wólce Rokickiej,
9.00 – uroczysty poranek w budynku szkoły.
dodał: adamP

