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ROKU SZKOLNEGO 2011/12
1. Liczba uczniów:

Przedszkolaki
Nasi redaktorzy
Kącik literacki
Po lekcjach

1. ogółem – 96
2. klasy I – III – 46
3. klasy IV – VI – 50

Poczta

klasyfikowanych: 96

Strona główna

2. Oceny w klasach IV – VI:

Uprzejmie
donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku.

celujących:

bardzo dobrych:

dobrych:

dostatecznych:

dopuszczających:

niedostatecznych:

2012

2011

2009

47

72

21

203

145

108

129

91

75

85

69

82

18

24

44

0

0

0

3. Średnia ocen: 2012 – 4,38 2011 – 4.3, 2010 – 3.92

I

miejsce

klasa

V

średnia

4,53

II

miejsce

klasa

IV

średnia

4,32

III

miejsce

klasa

średnia

VI

4,3

4. Liczba uczniów z ocenami cel, bdb i db:

I

miejsce

klasa

V

9

uczniów

II

miejsce

klasa

IV

7

uczniów

III

miejsce

klasa

VI

3

uczniów

5. Oceny ze sprawowania:

wzorowe 16
bardzo dobre 25
dobre 5
poprawne 3
nieodpowiednie 0
6. Pochwały wobec społeczności szkolnej za wyniki w nauce:

Kl.

Średnia

Zachowanie

1

Sara Kusio

V

5,77

wzorowe

2

Marcin Ferenc

V

5,33

wzorowe

3

Paulina Kot

V

5,33

wzorowe

4

Daniel Sadurski

V

5,33

wzorowe

5

Sebastian Wronisz

IV

5,2

wzorowe

6

Wiktoria Bystrzycka

V

5,11

wzorowe

7. Weronika Zieleńczuk

IV

5,1

wzorowe

8. Łukasz Drzewiecki

IV

4,9

wzorowe

9. Anieszka Kowalak

IV

4,9

wzorowe

10. Bartosz Słomka

IV

4,9

bardzo dobre

11. Kacper Jankowski

VI

4,9

wzorowe

12. Karolina Gryzio

V

4,88

wzorowe

13. Bartosz Bicz

V

4,88

bardzo dobre

14. Marcin Woźniak

V

4,8

wzorowe

15. Weronika Włosek

V

4,8

wzorowe

16. Patryk Majchrzak

VI

4,8

wzorowe

17. Dawid Smyk

VI

4,8

wzorowe

18. Marcin Jaszczuk

IV

4,7

bardzo dobre

19. Julia Wronisz

IV

4,7

poprawne

20. Damian Gryzio

IV

4,6

bardzo dobre

21. Szymon Jankowski

IV

4,6

bardzo dobre

22. Emilia Pydyś

IV

4,6

bardzo dobre

23. Monika Reszka

IV

4,6

poprawne

24. Nikodem Sadurski

IV

4,6

bardzo dobre

25. Lidia Wójcik

IV

4,6

bardzo dobre

26. Patrycja Słomka

IV

4,5

wzorowe

27. Katarzyna Wójcik

IV

4,5

bardzo dobre

Lp.

Imię i nazwisko

7. Frekwencja w szkole: 94,5 %

a) klasy I – III b) klasy IV – VI

I miejsce

klasa III

95 %

I miejsce

klasa VI

96,2 %

II miejsce

klasa II

94 %

II miejsce

klasa V

94,1 %

III miejsce

klasa I

93,6 %

III miejsce

klasa IV

94,09 %

8. Pochwały wobec całej społeczności szkolnej za 100 % frekwencję:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

1.

Paweł Plewka

V

2.

Patryk Czuchryta

IV

3.

Łukasz Drzewiecki

IV

9. Czytelnictwo w szkole: średnio na ucznia 13,7

łącznie książek 1314
a) klasy I – III b) klasy IV – VI
I miejsce

klasa I

11/389

I miejsce

klasa VI

4,6/65

II miejsce

klasa III

10/282

II miejsce

klasa V

4,3/155

III miejsce

klasa II

9/261

II miejsce

klasa IV

3,2/162

Najlepsi czytelnicy:
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Liczba książek

Klasy I - III
1.

Katarzyna Kot

III

36

2.

Aleksandra Karwat

II

34

3.

Klaudia Buss

III

31

Klasy IV - VI
1.

Julia Wronisz

IV

27

2.

Patrycja Słomka

IV

19

3.

Paulina Kot

V

18

4.

Marcin Woźniak

V

18

Uwagi

10. Praca społeczna: średnia 3,2 godz./ucznia 375 godzin

a) klasy I – III b) klasy IV – VI
I miejsce

klasa III

4

I miejsce

klasa VI

6

I miejsce

klasa II

2

II miejsce

klasa IV

5

III miejsce

klasa I

2

III miejsce

klasa V

4

Pochwały dla uczniów:
Dawid Smyk kl. VI
Marcin Woźniak kl. V
11. Mistrzowie ortografii w klasach IV – VI:
1. zespołowo:

I miejsce klasa V średnia 2,28
II miejsce klasa IV średnia 1,80
2. indywidualnie:

Miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia

I

Sara Kusio

V

5,5

II

Karolina Gryzio

V

4,62

III

Julia Wronisz

IV

4,5

IV

Bartosz Słomka

IV

4,48

V

Daniel Sadurski

V

4,16

Uwagi

12. Najlepsi sportowcy szkoły
Miejsce

Imię i nazwisko

Klasa

Punkty

I

Łukasz Drzewiecki

IV

Najlepszy sportowiec szkoły

II

Kacper Jakowski

VI

III

Marcin Jaszczuk

IV

I

Ł. Drzewiecki, M. Jaszczuk

IV

Największe osiągnięcie

I

Aleksandra Karwat

II

Najlepszy debiut

Dzień Dziecka
4 czerwca 2012 roku odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka. Wcześniej ten dzień był obchodzony 1 czerwca , ale w
tym roku z powodu wycieczki klasy V i VI został on przeniesiony. Impreza rozpoczęła się o 900.
W tym dniu dzieci przyszły bez plecaków mając jedynie stroje sportowe, a z okazji zbliżających się mistrzostw piłki
nożnej EURO 2012 ubraliśmy się na biało-czerwono i wzięliśmy gadżety dla kibiców. Na początku odbył się apel, w
czasie którego najpierw pani dyrektor złożyła nam serdeczne życzenia z okazji naszego święta, następnie zostały
wręczone nagrody i dyplomy zwycięzcom szkolnych mistrzostw w tenisie stołowym. Po apelu rozpoczęły się zawody
sportowe, ponieważ w naszej szkole w Dzień Dziecka jest obchodzony dzień sportu szkolnego.
Na początku rywalizowali uczniowie klas młodszych, a potem uczniowie klas starszych. Drużyny były mieszane,
liczyły po 10 osób. Utworzono je z uczniów różnych klas, także przedszkolaków. Konkurencje klas młodszych były nieco

łatwiejsze. Podczas zawodów liczył się nie tylko czas, w jakim ćwiczenia zostały wykonane, ale też dokładność. Sił
uczestnikom dodawała myśl , że najlepsza drużyna otrzyma nagrody. Zawodnicy z najlepszej drużyny otrzymali trąbki.
Dla drużyn z dalszych miejsc również były przewidziane nagrody w postaci słodyczy.
W między czasie był też prowadzony konkurs języka angielskiego. Polegał on na odnajdywaniu pytań i odpowiadaniu
na nie jak najszybciej. Tego dnia do obiadu na deser była czekolada. Po zawodach sportowych odbyła się dyskoteka klas
młodszych. Dzieci które nie chciały tańczyć mogły w tym czasie grać w piłkę nożną. Po południu o godzinie 1600 odbyła
się dyskoteka klas starszych.
Ten dzień był bardzo wesoły w naszej szkole. Wszyscy bardzo dobrze się bawili. Niektórzy pewnie by chcieli żeby
codziennie był dzień dziecka.
dodał: Marcin Ferenc

Let's have fun with English
W dniach 4.06 oraz 06.06 2012 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa
w Wólce Rokickiej został przeprowadzony konkurs z języka angielskiego
pt. "Let's have fun with English".
Głównych celem konkursu byłopołączenie nauki z zabawą. W konkursie wzięło udział 86 uczniów.
Zostali oni podzieleni na 21 grup zgodnie ze swoim wiekiem. Zadaniem uczniów było odnalezienie zagadek i poprawne
rozwiązanie ich w ciągu 20 minut. Grupa, której udało się zdobyć największą ilość punktów
wygrała w swojej kategorii wiekowej. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Zapraszamy do obejrzenia
fotorelacji.
Dodała: Milena Grzebalska

DZIEŃ PATRONA W SZKOLE

18 maja 2012 r. obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona Szkoły czyli Bolesława Prusa. Rankiem o godz. 9.00 cała
społeczność szkoły w odświętnych strojach zebrała się w przy tablicy poświęconej Patronowi, gdzie pani Ludmiła
Romaneczko, dyrektor szkoły serdecznie powitała uczniów i nauczycieli. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu
hymnu szkoły dwoje pierwszoklasistów złożyło pod tablicą wiązankę biało-czerwonych kwiatów. Następnie nastąpiła
ceremonia przekazania sztandaru młodszym kolegom, którzy ślubowali strzec i szanować.
Po części przy tablicy przeszliśmy do świetlicy, gdzie odbywała się dalej uroczystość. Pani Ewa Całka
przedstawiła wyniki konkursu recytatorskiego, następnie razem z panią dyrektor wręczyła dyplomy i nagrody książkowe.
Zdobywca I miejsca Bartek Bochniak z kl. VI przedstawił widowni z wielką ekspresją fragment noweli „Katarynka”.
Następnie uczniowie klasy III, V i VI zaprezentowali adaptację sceniczną noweli „Żywy telegraf” przygotowaną pod
kierunkiem pani Ludmiły Romaneczko. Kostiumy i gra młodych aktorów bardzo podobała się widzom.
Kolejnym punktem programu był turniej wiedzy o życiu i twórczości Bolesława Prusa prowadzony przez P.
Bogdana Wójcika. Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny z klas
IV-VI. Zawodnicy zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Odpowiadali na przygotowane przez P. Anetę Turzańską
pytania o różnym stopniu trudności. W trakcie turnieju Paulina Kot, laureatka II m-ca konkursie recytatorskim,
deklamowała fragment noweli „Kamizelka”. Z zadaniami konkursowymi najlepiej poradzili sobie reprezentanci klasy
piatej. Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Po turniejowych zmaganiach wręczone zostały
nagrody dla laureatów konkursu plastycznego. Następnie zaś dwie uczennice z trzeciej klasy Kasia Kot i Natalka
Kobyłka recytowały wiersz W. Chotomskiej pt. „Pan Prus”.
Po pięknej deklamacji pani dyrektor przedstawiła wyniki konkursu literackiego. Uczennica kl. IV – Julia Wronisz,
która zajęła I miejsce, odczytała publicznie swoją pracę o dalszych losach bohatera noweli „Antek”. W kategorii wiersz
o Patronie I miejsce zdobyła Sara Kusio z kl. V. Potem uczniowie wysłuchali recytacji Natalii Włosek z kl. III, która
zaprezentowała fragment noweli „Kamizelka”.
Na zakończenie uroczystości został rozstrzygnięty konkurs „Wcielamy się w postacie utworów Bolesława
Prusa”. Jury oceniało chętnych uczniów z wszystkich klas, którzy pokazali najciekawsze przebranie. Zwycięzcami
okazały się dwie dziewczynki: Oliwia Szczepanik z kl. II i Natalia Sadurska z kl. V. Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy!

Wyniki konkursów
1. recytatorskiego:

w kategorii klas I - III
I miejsce

Natalia Włosek

klasa III

II miejsce

Aleksandra Karwat

klasa II

II

Katarzyna Kot

klasa III

w kategorii klas IV - VI
I miejsce

Bartłomiej Bochniak

klasa VI

II miejsce

Paulina Kot

klasa V

wyróżnienie

Patryk Majchrzak

klasa VI

Weronika Włosek

klasa V

2. plastycznego:

w kategorii klas I - III
I miejsce

Dominka Buss

klasa I

Natalia Włosek

klasa III

w kategorii klas IV - VI
I miejsce

Paulina Kot

klasa V

II miejsce

Daniel Sadurski

klasa V

III miejsce

Patryk Majchrzak

klasa VI

wyróżnienie

Kamil Charliński

klasa VI

Kacper Jankowski

klasa VI

Weronika Zieleńczuk

klasa IV

3. literackiego:
w kategorii wiersz o Patronie Szkoły:
I miejsce

Sara Kusio

klasa V

II miejsce

Patryk Majchrzak

klasa VI

w kategorii opowiadanie o dalszych losach bohatera wybranego utworu B. Prusa
I miejsce

Julia Wronisz

klasa IV

II miejsce

Daniel Sadurski

klasa V

III miejsce

Wiktoria Bystrzycka

klasa V

III miejsce

Kamil Charliński

klasa VI

wyróżnienie

Karolina Gryzio

klasa V

Paulina Kot

klasa V

Patrycja Słomka

klasa IV

4. turnieju wiedzy ożyciu i twórczości Bolesława Prusa:
Bartosz Bicz

I miejsce

klasa V

18 punktów

Wiktoria Bystrzycka
Karolina Gryzio
Dawid Smyk

II miejsce

klasa VI

15 punktów

Patryk Majchrzak
Bartłomiej Bochniak
Krzysztof Ciołek

III miejsce

klasa IV

3 punkty

Łukasz Drzewiecki
Ewelina Góźdź

5. Najciekawsze przebranie za postać z utworu Bolesława Prusa:
w kategorii klas I - III
I miejsce

Oliwia Szczepanik

klasa II

II miejsce

Natalia Włosek

klasa III

III miejsce

Wiktoria Gadzała

klasa II

w kategorii klas IV - VI
I miejsce

Natalia Sadurska

klasa V

I miejsce

Patryk Majchrzak

klasa VI

II miejsce

Konstancja Kuchciak

klasa V

II miejsce

Monika Reszka

klasa IV

III miejsce

Krzysztof Cieniuch

klasa VI

III miejsce

Krzysztof Ciołek

klasa IV

wyróżnienie

Angelika Majchrzak

klasa V

wyróżnienie

Julia Wronisz

klasa IV
dodał: Daniel Sadurski

"Let's read!" - Szkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla Klasy IV
Konkurs odbył się 9 maja 2012 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej. Uczestnikami
konkursu byli uczniowie klasy IV (5osób).
Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów do czytania dla przyjemności w języku angielskim. Zadaniem
uczestników było płynne przeczytanie tekstu na głos. Uczniowie otrzymali tekst na miesiąc
przed konkursem. Najpiękniej tekst przeczytała Agnieszka Kowalak (miejsce I).
Pozostali laureaci to:
Julia Wronisz - II miejsce
Monika Reszka - III miejsce
Krzysztof Ciołek - wyróżnienie
Patrycja Słomka - wyróżnienie
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody w postaci książek anglojęzycznych.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii
Dodała: Milena Grzebalska

"Laurka dla biblioteki"
Biblioteka szkolna w kwietniu zorganizowała dla wszystkich uczniów konkurs plastyczny na „Laurkę dla biblioteki”.
Pracę należało wykonać w formacie A4 zachowując formę laurki.
więcej

Czytelnicy miesiąca z poszczególnych

Kwiecień
Klasa I – Hubert Wasak
Klasa II – Weronika Miciańska, Jakub Zieleńczuk
Klasa III – Klaudia Buss, Katarzyna Kot
Klasa IV – Julia Wronisz
Klasa V – Weronika Włosek
Klasa VI - Bartłomiej Bochniak
więcej

Światowy Dzień Książki
Dnia 10.05.2012r w Szkole Podstawowej im. B. Prusa w Wólce Rokickiej odbyły się obchody Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich. Uczestniczyła w nich cała społeczność szkolna.
więcej

Świetny wynik w OMNIBUSIE 2012
30 kwietnia br. zostały ogłoszone wyniki ogólnopolskiego konkursu humanistycznego OMNIBUS 2012.
Uczestniczyło w nim ponad 6.000 uczniów z prawie 200 szkół w Polsce. Konkurs dla uczniów ze Szkoły Podstawowej
im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej zorganizowała P. Ludmiła Romaneczko w dniu 28 marca 2012 r. W szranki
stanęło 20 najlepszych uczniów klas III-VI. Okazuje się, że najwięcej punktów zdobyli uczniowie klasy V i IV. Najlepsi z
tej dwudziestki to:

Sara Kusio, kl. V

170 pkt.

II m-ce w województwie

11. m-ce w kraju

Daniel Sadurski, kl. V

166 pkt.

IV m-ce w województwie

30. m-ce w kraju

Julia Wronisz, kl. IV

156 pkt.

VIII m-ce w województwie

Bartosz Słomka, kl. IV

150 pkt.

XV m-ce w województwie

Gratulujemy!!!
Dodała: Karolina Gryzio

Dąb Pamięci
26 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej obchodziliśmy rocznicę
posadzenia Dębu Pamięci poświęconego por. Stanisławowi Leszczyńskiemu, zamordowanemu w Katyniu. Nasz Bohater
był żołnierzem legionistą, walczył o wolną Polskę w czasie I wojny światowej, bronił również kraju przed najazdem
wojsk sowieckich w 1920 r. Później służył krajowi, pracując w Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Pamięć o nim oraz o innych oficerach polskich zamordowanych w Katyniu uczciliśmy podczas uroczystości przy
Dębie Pamięci. Po spotkaniach w klasach, gdzie nauczyciele przypomnieli nam tamte straszne wydarzenia, cała
społeczność szkoły wraz z pocztem sztandarowym zebrała się przy pamiątkowym głazie. Po odśpiewaniu hymnu
narodowego pod tablicą poświęconą por. Leszczyńskiemu delegacja uczniów złożyła kwiaty i zapaliła znicze. Na koniec
minutą ciszy oddaliśmy hołd poległym bohaterom.
Dodał: Daniel Sadurski

,,Chrońmy naszą planetę, Ziemię”

Hasło przewodnie Tygodnia Ziemi.
Dnia 24. kwietnia 2012 r. w naszej szkole obchodzono Dzień Ziemi.
Z okazji tego święta młodsi koledzy - drugoklasiści pod opieką pani Jadwigi Czekierdy przygotowali ciekawe

przedstawienie pt. ,,Chrońmy naszą planetę, Ziemię” obrazujące problemy naszej planety, które wynikają z
zanieczyszczania środowiska. Na szkolnej scenie na tle barwnych dekoracji zobaczyliśmy dwóch kosmitów, którzy
wylądowali w zaśmieconym lesie. Szukali oni ziół dla chorego przyjaciela. Kosmici nosili przerażające maski, dlatego
pochowały się przed nimi zwierzęta. Były to: mysz, sowa, niedźwiedź, wiewiórka i inne. Mali aktorzy mieli bardzo
pomysłowe, kolorowe i oryginalne kostiumy. Najwspanialej według części uczniów i moim zdaniem również wyglądał
kostium jeża. Był to szary dres z papierowymi, ,,ostrymi” okazałymi kolcami i maską. Zwierzęta i przybyłe do lasu dzieci
pomogły w poszukiwaniu leczniczych roślin i chorego kosmitę uratowano. Potem wspólnie posprzątali śmieci w borze.
Na koniec zwierzęta sprawdziły wiedzę przyrodniczą dzieci za pomocą licznych zagadek. Inscenizację rozpoczęła
piosenka i zakończyła również – drugoklasiści pięknie zaśpiewali znany utwór Wiosna, wiosna w sukni zielonej.
Widzowie nagrodzili ich występ gromkimi oklaskami.
Następnie jak co roku wszyscy uczniowie pod opieką wychowawców przystąpili do sprzątania naszej okolicy. Każda
klasa miała przydzielony rewir:

Klasa ,,0” – teren wokół szkoły,
Klasa I – pobocze drogi w Wólce Rokickiej,
Klasa II – pobocze drogi do oczyszczalni w Rokitnie
Klasa III – pobocze drogi w Wólce Rokickiej w kierunku Rokitna,
Klasa IV – pobocze drogi w Wólce Rokickiej Kolonia,
Klasa V – pobocze drogi w Rokitnie w kierunku składowiska śmieci i wzdłuż strugi,
Klasa VI – pobocze drogi w Rokitnie w stronę Jawidza.
Mimo wietrznej pogody wykonaliśmy swoją pracę i zebraliśmy 17 wielkich worków śmieci.
Dodał: Daniel Sadurski, kl. V

Konkurs z języka angielskiego "Sinbad"
24 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa został zorganizowany Konkurs Językowy dla
klasy VI. Zadaniem uczniów było przeczytanie lektury pt."Sinbad" (wersja w języku angielskim) i przygotowanie się do
testu ze
znajomości treści, słownictwa i gramatyki. Największą ilość punktów zdobył Kacper Jankowski. Natomiast wyróżnienie
otrzymał Dawid Smyk.
Obydwu laureatom serdecznie gratulujemy.
Dodała: Milena Grzebalska

Konkurs językowy "Oxford Plus"
20 kwietnia 2012 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa odbył się Konkurs Językowy OLIMPIADA WIEDZY
TEST OXFORD PLUS.
Głównym celem konkursu było zachęcenie jak największej liczby młodych ludzi do lepszego opanowania języka
angielskiego. W konkursie wzięło udział 22 uczniów. Przez kilka tygodni wszyscy powtarzali i utrwalali wiadomości z
zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego.
Szczegółowe wyniki zostaną ogłoszone przez wydawnictwo Oxford Educational na początku czerwca. Zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji.
Dodała: Milena Grzebalska.

Szkolny Konkurs "Potrafię Pięknie Czytać"
W dniu 13.04.2012 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej został przeprowadzony konkurs
"Potrafię pięknie czytać". W konkursie mogli brać udział uczniowie klasy II i III. Konkurs zorganizowała pani Milena
Grzebalska z pomocą pani Ewy Całki.
Głównym celem konkursu było podsumowanie ogólnopolskiej akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Udział w
konkursie zgłosiło 11 uczniów (5 uczniów z klasy II oraz 6 uczniów z klasy III). Uczestnicy z klasy II: Bieniek Emilia,
Grabarski Paweł, Karwat Aleksandra, Szczepanik Katarzyna, Szczepanik Oliwia. Uczestnicy z klasy III: Buss Klaudia,
Kobyłka Natalia, Kot Katarzyna, Ostapczuk Katarzyna, Wielgos Natalia, Włosek Natalia.
Jury: pani Milena Grzebalska (oceniająca klasę II i III), pani Ewa Całka (oceniająca klasę II), pani Janina Czekierda
(oceniająca klasę III).

Zadaniem uczestników było przeczytanie fragmentu tekstu wybranego po konsultacji z nauczycielem - wychowawcą.
Tekst powinien pochodzić z kanonu książek polecanych przez Fundację "ABCXXI- Cała Polska czyta dzieciom".Jury
oceniało płynność czytania, dykcję, barwę głosu i intonację. Spośród uczestników z klasy II miejsce I zajęła Katarzyna
Szczepanik. Natomiast wyróżnienie otrzymała Aleksandra Karwat. W klasie III miejsce I zajęła Natalia Wielgos.
Wyróżnienie zdobyła Klaudia Buss.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Natomiast laureaci zostali nagrodzeni książkami. Zapraszamy do
obejrzenia galerii.
Dodała: Milena Grzebalska.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
W Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej pierwszy dzień wiosny już poa raz drugi
obchodzimy w sposób zupełnie nietradycyjny. Wiosnę witamy jako młodzi naukowcy i eksperymentatorzy. Dlatego 21
marca 2012 roku w naszej szkole odbył się II Festiwal Nauki. Chętni uczniowie pod opieką p. Ewy Zybały przygotowali
na ten dzień ciekawe projekty i doświadczenia. Największą popularnością cieszyły się makiety wulkanów. Każdy
jednak czymś się różnił od pozostałych – jedne wybuchały powoli i spokojnie, inne zaś gwałtownie i niespodziewanie.
Wśród młodych kandydatów na uczonych nich znaleźli się nie tylko uczniowie starszych klas, równie wielu było też
uczniów klas młodszych.
Festiwal zaczął się około godziny 915, niektóre zespoły już od 8.00 rano zaczęły przygotowywać doświadczenia.
Dla każdego z uczestników samorząd uczniowski przygotował stolik, na którym młody badacz prezentował swój
eksperyment. Na początku wszyscy młodzi poszukiwacze wiedzy zgromadzili się wraz ze swoimi doświadczeniami przy
głównym wielkim stole, wokół którego stała publiczność. W tym momencie eksperyment był pokazywany po raz
pierwszy. Po prezentacji swojego projektu uczniowie wyjaśniali widzom, jak go przygotowali i jakie zjawisko fizyczne
eksperyment tłumaczy. Gdy doświadczenia były trudne i skomplikowane, w objaśnianiu pomagała P. Ewa Zybała.
Kiedy wszyscy chętni przedstawili swoje projekty przy specjalnym stole, przenieśli się swoje makiety na
przygotowane wcześniej stanowiska. Teraz można było tam podejść, przyjrzeć się, dotknąć lub czasami też
przeprowadzić eksperyment. Korzystało z tej możliwości wielu zainteresowanych uczniów.
Poza tym na festiwalu można było również wykonywać wiele innych zadań. Możliwa była nauka rysunku. Na
sztalugach wisiały instrukcje, jak postępować, aby w rezultacie narysować ładne zwierzę. Można było również
poćwiczyć angielski, rozwiązać krzyżówkę, sudoku lub pośpiewać. Dużą atrakcję stanowiły obrazki, które oglądało się w
specjalnych okularach 3D.

Nie zapomnieliśmy jednak o słowiańskich tradycjach. Pod koniec imprezy odbył się konkurs na najładniejszą
marzannę, wszystkie zgłoszone przez uczniów zajęły I miejsce.
Festiwal był bardzo udany. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji, wszyscy przy tym wszyscy bawili
się wspaniale. Do tej zabawy przyłączali się czasami nauczyciele, na przykład do układania puzzli, rozwiązywania
krzyżówek czy wspólnego śpiewania.
Dodał: Marcin Ferenc, kl. V

Konkurs matematyczny - ,,Kangur”
Dnia 15 marca 2012 roku odbył się konkurs matematyczny - ,,Kangur”. Konkurs był płatny, ale opłacało się wydać
parę groszy. Główkować wszyscy zaczęli dopiero o 9.00. Wcześniej chłopcy z klas starszych pod nadzorem pani Ewy
Zybały przygotowali wszystko. Do sali sprowadzono tablicę wraz z zegarem. Była następująca liczba uczestników:
Kl.2-4
Kl.3-4
Kl.4-9
Kl.5-7
Kl.6-2
Trudność zadań była zróżnicowana. Dla części uczniów pytania były łatwe, innym sprawiały kłopoty. Zależało też to
od grupy, ponieważ starsze klasy mają inne zadania niż młodsi. (Mnie osobiście niektóre zadania po 5 punktów
wydawały się łatwiejsze niż te po 3.) Wszyscy uczestnicy dostali puzzle/układanki, z których można było ułożyć sześcian
lub spróbować powtórnie ułożyć je w ramce. Była to miła niespodzianka, którą dało się zabić nudę.
,,Kangur”- konkurs dla uczniów klas 2-6, w którym można sprawdzić swoje umiejętności matematyczne.
Organizowany nie pierwszy raz i nieostatni!
Dodał: E. Zybała

Sukces naszych siatkarzy
We wtorek 13.03.2012 roku w Szkole Podstawowej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Skrobowie
odbyły się zawody w siatkówce chłopców. Naszą szkołę reprezentowali:
Paweł Plewka,
kl. V
Krystian Buss,
kl. V
Szymon Jankowski, kl. VI

Łukasz Drzewiecki, kl. IV
Marcin Jaszczuk,
kl. IV
Sebastian Wronisz, kl. IV
Patryk Czuchryta,
kl. IV

Opiekę nad naszą drużyną sprawował mgr Bogdan Wójcik – nauczyciel w-f.
Naszym siatkarzom szło znakomicie i nie przegrali żadnego meczu.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – SP Wólka Rokicka
II miejsce – SP Skrobów
III miejsce – SP Łucka
Dodali: Lidia Wójcik i Marcin Woźniak

Nasi czwartacy mistrzami województwa
Dnia 21.02.2012 r. w Kocudzy odbyły się wojewódzkie zawody w drużynowym tenisie stołowym chłopców.
Naszą szkołę reprezentowali Marcin Jaszczuk i Łukasz Drzewiecki (obaj z klasy IV). Występowali pod opieką naszego
nauczyciela w-f – mgr Bogdana Wójcika. Najciekawszy mecz stoczyli z Jakubem Ochnikiem i Komarem Jakubem.

Wyniki ukazują się następująco:
I miejsce - Marcin Jaszczuk i Łukasz Drzewiecki, SP Wólka Rokicka
II miejsce - Ochnik Jakub i Komar Jakub

III miejsce – Szczerbacz Piotr i Małek Szymon
Dodali: Lidia Wójcik i Marcin Woźniak

Gminne zawody chłopców i dziewcząt w piłce koszykowej
Dnia 01.03.12 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej odbyły się zawody w koszykówce
dziewcząt oraz chłopców. Uczestniczyli w nich zawodnicy ze szkół podstawowych Gminy Lubartów. Z naszej szkoły
grały następujące dziewczyny z klasy piątej oraz czwartej:
Lidka Wójcik – kl. V
Paulina Kot – kl. V
Weronika Włosek – kl. V
Angelika Majchrzak – kl. V
Angelika Wasil – kl. V
Sara Kusio – kl. V
Wiktoria Bystrzycka – kl. V
Konstancja Kuchciak – kl. V
Natalia Sadurska – kl. V
Dominika Butryn – kl. V
Justyna Cieniuch – kl. V
Emilia Pydyś – kl. IV
Chłopcy, którzy reprezentowali naszą szkołę to:
Kacper Jankowski – kl. VI
Hubert Józwiak – kl. VI
Bartłomiej Bochniak – kl. VI
Dawid Smyk – kl. VI
Krzysztof Cieniuch – kl. VI
Patryk Majchrzak – kl. VI
Kamil Charliński – kl. VI
Paweł Plewka – kl. V
Krystian Buss – kl. V
Marcin Jaszczuk – kl. IV
Nikodem Sadurski – kl. IV
Łukasz Sadurski – kl. IV
Antoni Pieczywek – kl. IV
Sebastian Wronisz – kl. IV
Naszym chłopcom szło bardzo dobrze. Przegrali tylko jeden mecz z Łucką: 14:6, lecz później nadrobili tą stratę
wygrywając z Annoborem 49:4 i tym sposobem zajęli I miejsce. Dziewczynom poszło trochę gorzej poszło i zajęły III
miejsce.
Miejsca przedstawiają się następująco:
Chłopcy:
I miejsce –
SP Wólka Rokicka
II miejsce – SP Nowodwór
III miejsce – SPSkrobów
Dziewczęta:
I miejsce –
SP Skrobów
II miejsce – SP Łucka
III miejsce – SP Wólka Rokicka

Wycieczka na spektakl „Balladyna”
W dniu 16 lutego 2012 roku około godziny 10.15 uczniowie z klasy V i VI z naszej szkoły wyjechali na wycieczkę
do Lublina. Naszymi opiekunkami były Pani Dyrektor – Ludmiła Romaneczko i Pani Agnieszką Chudziak. Wybraliśmy
się na dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna”. Spektakl wystawiony został przez aktorów z Teatru Nowego ze Słupska
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spotkaliśmy tam wielu widzów, także naszych
starszych kolegów z Gimnazjum w Łucde i Gimnazjum w Skrobowie.
Reżyserem sztuki jest Jan Machulski, natomiast projektantką kostiumów – Zofia de Ines. Natomiast odtwórcami
głównych ról byli młodzi aktorzy, jedynie rolę Popiela i Goplany grali bardziej doświadczeni artyści. Akcja dramatu
toczyła się w okolicach jeziora Gopło w zamierzchłych czasach przed panowaniem Mieszka I. Przedstawienie
opowiadało o konsekwencjach zabójstwa siostry przez tytułową bohaterkę – Balladynę oraz poczuciu winy zabójczyni.
O życiu w strachu, że tajemnica zbrodni zostanie wyjawiona. O konsekwencjach morderstwa i zdobywaniu władzy za
wszelką cenę – kosztem innych – nawet najbliższych. Zobaczyliśmy, że pierwsze morderstwo pociągnęło za sobą kolejne.
Główną bohaterką dramatu była Balladyna, kochała ona pasterza Grabca. Miała matkę Wdowę i siostrę Alinę,

która podobała się Filonowi, miłośnikowi przyrody. W ukochanym Balladyny zadurzyła się pani jeziora Gopło –
Goplana-. Na jej polecenie i za sprawą jej służących, Skierki i Chochlika wóz hrabiego Kirkora utknął na moście tuż przy
chacie sióstr. Cały czas nieświadomie kierowany z polecenia Goplany przez Skierkę, młody rycerz przybył do sióstr,
szukając pomocy i zakochał w obu dziewczętach. Niewidzialna Skierka podszepnęła matce, by hrabiną została ta, która
pierwsza przyniesie dzban malin. Aby zdobyć maliny i zostać żoną bogatego Kirkora, Balladyna zabiła siostrę na
polance, bez świadków. Została jej po tym (co sprawiła swoimi czarami Goplana) czerwona blizna na czole i ogromne
poczucie winy.
Została hrabiną, ale nie wystarczało jej to. Chciała zdobyć większą władzę, ale przede wszystkim zapomnieć o
przeszłości. Dlatego zabiła męża i innych ludzi, którzy mogliby w jej opinii dojść do skrywanej prawdy. Zdobyła władzę –
została królową przez strącenie nieprawowitego króla z tronu. Władcą miał zostać Pustelnik, ale został zamordowany.
Przez prezent od ukochanej – słynną koronę Popielów – królem został Grabiec, a po jego zabiciu Balladyna. Osądzając
swoich poddanych sama wydała na siebie wyrok śmierci.
To cała treść spektaklu. Sposób wystawienia bardzo nam się podobał. Ekran, na którym wyświetlano miejsce
wydarzeń, zastępował tradycyjne dekoracje. Kostiumy były pomysłowe, choć nie zawsze dobrane do epoki. Niektórym
podobał się zwiewny, morski kostium Goplany, innym bogaty strój Kirkora.

Rejonowy turniej w drużynowym tenisie stołowym
Dnia 16.02.2012 r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce odbyły się rejonowe zawody w
drużynowym tenisie stołowym chłopców i dziewcząt. Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Pydyś, Ewelina Góźdź,
Marcin Jaszczuk i Łukasz Drzewiecki. Pod opieką naszego nauczyciela w-f – mgr Bogdana Wójcika.
Reprezentanci zostali podzieleni na dwie grupy, chłopcy starsi i młodsi, dziewczęta starsze i młodsze. Jedna
drużyna z naszej szkoły to Emilia Pydyś i Ewelina Góźdź, zaś drużyna chłopców to Marcin Jaszczuk i Łukasz
Drzewiecki. Tym razem naszym dziewczętom nie powiodło się zbyt dobrze i uplasowały się dopiero na V miejscu, zaś
chłopcom i na tym etapie byli niepokonani i zajęli pierwsze miejsce, dzięki czemu awansowali wyżej i dostali się na etap
wojewódzki.
Chłopcy wrócili szczęśliwi i dumni, lecz dziewczęta bardzo smutne.
Dodali: Lidia Wójcik i Marcin Woźniak

Mistrzostwo powiatu naszych młodych sportowców
Dnia 09.02.2012r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce odbyły się powiatowe zawody w
drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy czwartej. Byli to:
Emilia Pydyś, Ewelina Góźdź, Marcin Jaszczuk i Łukasz Drzewiecki. Opiekę nad nimi sprawował nasz nauczyciel w-f mgr Bogdan Wójcik.
Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy, chłopcy starsi i młodsi, dziewczęta starsze i młodsze. Jedna drużyna z
naszej szkoły to Emilia Pydyś i Ewelina Góźdź, zaś drużyna chłopców to Marcin Jaszczuk i Łukasz Drzewiecki. Nasze
koleżanki zaciekle walczyły z trzema drużynami: Niedźwiadą, Annoborem i Lubartowem, wszystkie mecze okazały się
dla nich sukcesem i zakończyły się wynikiem 2:0.
Chłopcy również dobrze sobie poradzili, wygrywając wszystkie mecze pod rząd 2:0.
Społeczność naszej szkoły gorąco podziękowała naszym sportowcom.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Dziewczęta młodsze:
I – miejsce Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
Chłopcy młodsi:
I – miejsce Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
Dodali: Lidia Wójcik i Marcin Woźniak

Jak robiliśmy krosno na zajęciach techniki
Przez ferie klasa V miała za zadanie zrobić krosno i po feriach przynieść je do szkoły. Piątoklasiści po feriach zaczęli
tkać na lekcjach techniki, co tydzień w poniedziałek. Niektórym wyszło to nieźle. Inne prace to prawdziwe arcydzieła.
Ostateczny termin oddania robót to 5 marca.
Mamy nadzieję, że wszyscy zdążą i dostaną świetne oceny.
Dodała: Sara Kusio kl. V

Rokiczanka
W ramach promocji naszego środowiska prosimy o oddanie głosu na płytę zespołu „Rokiczanka”.
Aby oddać głos należy:
- wejść na stronę www.rokiczanka.pl
- kliknąć na głównej stronie baner na samej górze z napisem „Wirtualne Gęśle”
- znaleźć i wybrać spośród wszystkich płyt okładkę płyty „W moim Ogródecku”
- kliknąć na pasek znajdujący się pod miniaturką płyty „głosuję na tę płytę”
Pojawia się formularz do głosowania, należy wtedy:
- zaznaczyć miniaturkę płyty „W moim Ogródecku”
- wpisać swoje imię i nazwisko oraz e-mail
- (nie trzeba, ale można podać również adres zamieszkania pod warunkiem, że chce się brać
udział w losowaniu nagród)
- nacisnąć na samym dole „głosuję”
- potwierdzić głos klikając „wyślij”
- NA SAM KONIEC NALEŻY WEJŚĆ NA SWOJĄ POCZTĘ I TAM KLIKNĄĆ LINK W WIADOMOŚCI
OD SERWISU „WIRTUALNE GĘŚLE” (inaczej głos jest nie ważny)

"Treasure Hunt - Your Knowledge Is Your Treasure
"Poszukiwanie Skarbu - Twoja Wiedza Jest Twoim Skarbem". Gra terenowa z języka angielskiego dla klasy
V.
Zadaniem uczniów było odnalezieni zagadek i rozwiązanie ich.
Koperty z zadaniami zostały ukryte na korytarzach szkolnych. Uczniowie w kilkuosobowych grupach
poszukiwali kopert z ćwiczeniami leksykalno - gramatycznymi. Grupa nr 2 (w składzie: Marcin Ferenc,
Konstancja Kuchciak, Sara Kusio, Lidia Wójcik, Justyna Cieniuch) odnajdując zagadki i rozwiązując
ćwiczenia zdobyła największą ilość punktów.
Uczniowie otrzymali nagrody w postaci książek anglojęzycznych. W przyszłości będą organizowane gry
dla pozostałych klas. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.
Dodała: Milena Grzebalska

Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego w czasie ferii
W czasie ferii zimowych nie przestraszyliśmy się siarczystych mrozów i licznie przybyliśmy 3 lutego
2012 r. do szkoły, aby wziąć udział w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego. Jego organizatorami byli:
ksiądz kanonik Stanisław Kryszczuk
z parafii Jawidz-Rokitno, P. Bogdan Wójcik – nauczyciel w-f w naszej szkole oraz P. Dariusz Karwat, prezes
Klubu Perła-Rokitno.
W turnieju brało udział 45 zawodników ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej,
Gimnazjum w Łucce i Szkoły Podstawowej im, Hansa Christiana Andersena w Jawidzu oraz kibice –
uczniowie naszej szkoły, a także rodzice. Zawody odbywały się w sali gimnastycznej, gdzie rozstawiono stoły.
Rozegrano je w 4 kategoriach: dla uczniów klas I-II SP, klas III-IV SP, klas V-VI SP oraz dla uczniów
gimnazjum.
Młodzi sportowcy rywalizowali ze sobą zacięcie, ale przestrzegając zasad fair play. Sędziowali im koledzy
oraz dorośli organizatorzy. Mecze miały emocjonujący przebieg, nie brakowało niespodzianek. Na
zakończenie Pani Ludmiła Romaneczko, dyrektor naszej szkoły, P. Dariusz Karwat oraz ksiądz Kryszczuk
wręczyli wszystkim uczestnikom turnieju pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcom także i puchary, a następnie
zaprosili wszystkich na gorącą herbatę i pyszne pączki ufundowane przez P. Karwata.
A tak przedstawiają się wyniki w turnieju uczniów naszej szkoły:
a) w kategorii klas I-II:
II miejsce

Aleksandra Karwat , kl. II

IV miejsce

Katarzyna Makuch, kl. I

b) w kategorii klas III-IV:
I miejsce

Marcin Jaszczuk,

kl. IV

II miejsce

Łukasz Drzewiecki, kl. IV

III miejsce

Ewelina Góźdź,

kl. IV

c) w kategorii klas V-VI:
II miejsce Kacper Jankowski, kl. VI
d) w kategorii gimnazjum:
I miejsce

Adam Drzewiecki,

kl. I

II miejsce

Krzysztof Jaszczuk, kl. II

III miejsce

Bartosz Urban,

I miejsce

Magdalena Mazurek, kl. II

II miejsce

Ewelina Mazurek,

kl. I

kl. I

Dodał: Bogdan Wójcik

Lodowisko na boisku
Wyjazd na lodowisko w Lublinie Icemania cieszył się wielkim powodzeniem, dlatego Pani dyrektor postanowiła,
aby tuż przy szkole zrobić lodowisko. Wzięła tu pod uwagę postulaty Samorządu Uczniowskiego, a także zapowiadane
silne mrozy w lutym. W tym przedsięwzięciu pomogli nam: P. Jakubczak z Rokitna, P. Zdzisław Przysiadły i M. Budka z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Rokickiej oraz niezawodny jak zawsze nasz konserwator P. Wojciech Wielgos.
Dzięki ich pomocy i zaangażowaniu udało się tego dokonać i możemy teraz korzystać z własnego lodowiska przy
szkole. Nie jest może bardzo duże, ale za to mamy do niego blisko. Czasem z zimy i srogich mrozów też mogą być
korzyści. Możemy teraz ślizgać się do woli i na lekcjach w-f , ale także po południu.
Dodał: Marcin Woźniak, kl. V
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UWAGA!
Zainteresowani wyjazdem na lodowisko powinni ze sobą zabrać:
Ø 6 zł – opłata za wejście na lodowisko,
Ø 5 zł – opłata za wypożyczenie łyżew;
Szkoła pokrywa koszty przejazdu i zapewnia opiekę nauczycieli.

Gminne zawody dziewcząt w drużynowym tenisie stołowym
Dnia 26 stycznia 2012 roku pięć uczennic z naszej szkoły pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego mgr
Bogdana Wójcika wybrało się na zawody do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce. Były to:
Lidia Wójcik, kl. V
Konstancja Kuchciak, kl. V
Emilia Pydyś, kl. IV
Ewelina Góźdź, kl. IV,
Aleksandra Karwat, kl. III
Otwarcie zawodów nastąpiło o godzinie 9:30, dokonał tego . Następnie po krótkiej rozgrzewce rozpoczął się
turniej. Drużyny reprezentowały szkoły z następujących miejscowości: Wólka Rokicka, Łucka, Szczekarków, Skrobów,
Nowodwór. Pierwszy mecz toczył się pomiędzy drużyną Wólki Rokickiej a drużyną ze Szczekarkowa. Starsze
dziewczęta zaciekle walczyły. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Szczekarkowa.
Kolejną rozgrywkę stoczyła nasza drużyna ze Skrobowem. Tym razem wygraliśmy. Przedostatni pojedynek
rozegrany został pomiędzy naszą reprezentacją a Łucką. Nasze dziewczyny na szczęście znowu pokonały swoje rywalki.
Najciekawszy mecz wśród dziewcząt został rozegrany pomiędzy naszą reprezentantką – Lidią Wójcik a Alicją
Mintiną. Niestety, z zaciętego boju zwycięsko wyszła przeciwniczka Lidki ze Szczekarkowa. Konstancja Kuchciak
również stoczyła ciekawy pojedynek. Odegrał się pomiędzy nią a Angeliką Małyską. Konstancja wywalczyła
zwycięstwo. Finał rozegrał się między Szczekarkowem a Wólką Rokicką. Niestety, ponieśliśmy porażkę.
Wszystkie mecze nasze dziewczęta toczyły pod rząd, dlatego wróciły bardzo zmęczone.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie,
II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej
III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce.
Dodali: Lidia Wójcik i Marcin Wożniak, kl. V

Gminne zawody chłopców w drużynowym tenisie stołowym
Dnia 26.01.12 o godzinie 9:30 w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce rozpoczęły się gminne
zawody chłopców w drużynowym tenisie stołowym. Nasi reprezentanci to:
Łukasz Drzewiecki, kl. IV
Marcin Jaszczuk,
kl. IV
Kacper Jankowski,
kl.VI
Patryk Majchrzak., kl.VI
Ich opiekunem był mgr Bogdan Wójcik.
Chłopcy zostali podzieleni na dwie grupy: starsi i młodsi. Dla Marcina i Łukasza wszystkie mecze były bardzo łatwe, szli
jak burza i okazali się niepokonani, dlatego zajęli I miejsce w Gminie Lubartów. W drodze do zwycięstwa pokonali
drużynę ze SP w Skrobowie, w Brzezinach, Łucce. W finale rozegrali mecz z drużyną z SP w Szczekarkowie, pokonując
rywali 3:0. Ich starszym kolegom nie powiodło się tak dobrze jak Marcinowi i Łukaszowi. Zwyciężyli drużynę ze
Skrobowa oraz Szczekarkowa, jednak ulegli chłopcom z Nowodworu i Łucki, ostatecznie zajmując III miejsce.
Nasi chłopcy dzielnie walczyli na tym turnieju i cała społeczność szkolna im za do dziękuje.
Dodali: Lidia Wójcik i Marcin Woźniak, kl. V

Podsumowanie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2011/12
1. Liczba uczniów:
a) ogółem

– 96

b) klasy I – III

– 46

c) klasy IV – VI – 50
klasyfikowanych: 96

2. Oceny w klasach IV – VI:

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Oceny
celujących:
bardzo dobrych:
dobrych:
dostatecznych:
dopuszczających:
niedostatecznych:

2012
26
164
152
109
33
0

2011

2010

3. Średnia ocen: 2012 – 4.10,
2011 – 3.92

I
II
III

miejsce
miejsce
miejsce

klasa
klasa
klasa

V
IV
V

średnia
średnia
średnia

4,22
4,09
3,90

4. Liczba uczniów z ocenami cel, bdb i db:

I
II

miejsce
miejsce

klasa
klasa

V
IV

8
5

uczniów
uczniów

III

miejsce

klasa

VI

1

uczniów

5. Oceny ze sprawowania:
Ø wzorowe

9

Ø bardzo dobre

33

Ø dobre

5

Ø poprawne

3

Ø nieodpowiednie

0

Ø naganne

0

6. Pochwały wobec społeczności szkolnej za wyniki w nauce otrzymali:

Kl.
V
V
V
V
IV
V

Średnia
5,44
5,11
5,0
4,9
4,9
4,8

Zachowanie
wzorowe
wzorowe
wzorowe
bardzo dobre
bardzo dobre
wzorowe

7. Marcin Woźniak

V

4,7

bardzo dobre

8. Weronika Zieleńczuk

IV

4,7

wzorowe

9. Karolina Gryzio

V

4,6

bardzo dobre

10. Marcin Jaszczuk

IV

4,6

bardzo dobre

11. Bartosz Słomka

IV

4,6

dobre

12. Patrycja Słomka

IV

4,6

bardzo dobre

13. Agnieszka Kowalak

IV

4,6

wzorowe

14. Kacper Jankowski

VI

4,5

wzorowe

15. Patryk Majchrzak

VI

4,5

bardzo dobre

16. Monika Reszka

IV

4,5

bardzo dobre

17. Nikodem Sadurski

IV

4,5

bardzo dobre

18. Katarzyna Wójcik

IV

4,5

bardzo dobre

Lp.
1
2
3
4
5
6

Imię i nazwisko
Sara Kusio
Marcin Ferenc
Daniel Sadurski
Bartosz Bicz
Sebastian Wronisz
Paulina Kot

7. Stypendia motywacyjne otrzymują uczniowie:

a) stypendia za wyniki w nauce:

Lp.
Imię i nazwisko
1 Sara Kusio
2 Marcin Ferenc
3 Daniel Sadurski

Kl.
V
V
V

Średnia
5,44
5,11
5,0

Zachowanie
wzorowe
wzorowe
wzorowe

b) stypendia za osiągnięcia sportowe:

Lp.
1
2

Imię i nazwisko

Kl. Zachowanie
Osiągnięcie
IV
bardzo
I m-ce w województwie w tenisie
Łukasz Drzewiecki
dobre
stołowym
Marcin Jaszczuk
IV
bardzo
II m-ce w województwie w tenisie
dobre
stołowym

8. Frekwencja w szkole: 94,0 %
a) klasy I – III

I miejsce
II miejsce
III miejsce

klasa II
klasa I
klasa III
średnia

b) klasy IV – VI

96,6 %
I miejsce
93,2 %
II miejsce
92,4 %
III miejsce
94,06

klasa VI
klasa IV
klasa V
średnia

94,8 %
94,7 %
92,3 %
93,9 %

9. Pochwały wobec całej społeczności szkolnej za 100 % frekwencję otrzymali:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.

Imię i nazwisko ucznia
Jakub Lipski
Kacper Lipski
Patryk Czuchryta
Łukasz Drzewiecki
Ewelina Góźdź
Sebastian Kuchciak
Emilia Pydyś
Bartosz Bicz
Paweł Plewka
Lidia Wójcik

Klasa
I
III
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
V

Czytelnictwo w szkole: średnio na ucznia 7,25
łącznie

książek

a) klasy I – III

I miejsce
II miejsce
III miejsce

klasa I
klasa II
klasa III
średnia

696

b) klasy IV – VI

11,9/203 I miejsce
9,6/145
II miejsce
8,7/123
II miejsce
10,2/471

klasa VI
klasa IV
klasa V
średnia

Najlepsi czytelnicy:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Liczba książek

Uwagi

1.

Igor Bocheński

I

14

II miejsce

2.

Jakub Lecki

I

14

j.w.

3.

Aleksandra Karwat

II

14

j.w.

4.

Jakub Zieleńczuk

II

14

j.w.

5,7/40
4,2/77
4,3/108
4,5/225

5.

Wiktoria Grzywacz

III

14

j.w.

6.

Katarzyna Kot

III

14

j.w.

7.

Natalia Włosek

III

14

j.w.

8.

Patrycja Słomka

IV

17

I miejsce

9.

Julia Wronisz

IV

14

II miejce

10.

Angelika Majchrzak

V

12

III miejsce

11.

Kamil Charliński

VI

7

Praca społeczna: średnia 43,4 godz./ucznia

11.

a) klasy I – III

327 godzin

b) klasy IV – VI

I miejsce
klasa III
I miejsce
klasa II
III miejsce
klasa I
średnia

4/56
3/45
3/51
3,3/152

I miejsce
klasa VI
II miejsce
klasa IV
III miejsce
klasa V
średnia

4/28
4/72
3/75
3,5/175

Pochwały dla uczniów wobec społeczności szkoły:
Ø

Dawid Smyk, kl. VI

Ø

Marcin Woźniak, kl. V

12.

Mistrzowie ortografii w klasach IV – VI:
a)

b)

zespołowo:
I miejsce

klasa V

średnia

1,97

II miejsce

klasa IV

średnia

1,42

indywidualnie:

Miejsce
I
II
III
IV
V

Imię i nazwisko
Sara Kusio
Bartosz Słomka
Karolina Gryzio
Daniel Sadurski
Julia Wronisz

Klasa
V
IV
V
V
IV

Średnia
5,8
4,5
4,3
4,2
4,1

Uwagi

Dzień Babci i Dziadka
20 stycznia 2012 roku o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej odbyła
się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Na tę uroczystość wszyscy uczniowie zaprosili swoje babcie i dziadków,
którzy przybyli bardzo licznie. W sali gimnastycznej czekał na nich przygotowany przez rodziców poczęstunek: gorąca
herbatka i ciasteczka na pięknie nakrytych stolikach. Uczniowie prawie wszystkich klas po kolei prezentowali przed
naszymi szanownymi i kochanymi gośćmi swoje umiejętności: wokalne, recytatorskie i taneczne.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Ludmiła Romaneczko serdecznie witając przybyłych, a następnie głos
zabrał przewodniczący SU Dawid Smyk, który w imieniu wszystkich dzieci złożył życzenia naszym drogim gościom.
Spotkanie prowadziło dwoje uczniów z klasy czwartej: Agnieszka Kowalak i Krzysztof Ciołek. Jako pierwsi wystąpili
drugoklasiści, którzy pod opieką P. Jadwigi Czekierdy przedstawili inscenizację pt. „Jak karnawał, to karnawał”.
Wszyscy podziwiali pomysłowe kostiumy oraz grę małych aktorów. Następnie prezentowały się dzieci z oddziału
przedszkolnego pięciolatków, które przygotowane przez Panią Marią Sikorską pięknie recytowały wierszyki oraz
zaśpiewały kilka piosenek , akompaniując sobie na instrumentach. Następnie zobaczyliśmy młodszy oddział
przedszkolny, który również miał prezent muzyczny dla swoich bliskich.

Swoje umiejętności baletowe pokazały dziewczęta z kl. IV i V, które w fantazyjnych kostiumach zatańczyły układ
do orientalnego utworu „Bora, bora”. Przygotowała je P. Agnieszka Chudziak, a główną rolę odegrała tu Paulina Kot z
kl. V. Świetnie poradziły sobie również nasze pierwszaki pod opieką P. Janiny Kuszplak, recytując okolicznościowe
wiersze i pięknie śpiewając, szczególnie Kasia Makuch. Wielkie wrażenie na widzach zrobił przygotowany przez P. Ewę
Całkę występ dzieci z klasy trzeciej, które zatańczyły ognistego mazura z wieloma skomplikowanymi figurami.
Wspaniale prezentowały się dziewczęta w stylowych długich sukniach i chłopcy w odświętnych garniturach. Kolejnym
prezentem teatralnym była inscenizacja klasy V pt. „Nie ma jak babcia i dziadek” – jego myślą przewodnią było to , że
w trudnych chwilach babcia i dziadek zawsze nam pomoże. Uroczystość zakończył układ taneczny młodszych
dziewcząt.
Publiczność nagradzała młodych artystów rzęsistymi brawami , co oznaczało , że babciom i dziadkom bardzo się
podobały nasze występy. Po zakończeniu części artystycznej wszyscy uczniowie poszli złożyć swoim babciom i
dziadkom życzenia i wręczyć drobne upominki wcześnie przygotowane. To była bardzo udana impreza.
Dodał Marcin Ferenc, kl. V

Sprawdzian naszych szóstaków
Dnia 12.01.2012 r. odbył się próbny sprawdzian dla klas szóstych. Uczniowie byli ubrani odświętnie. Przed
rozpoczęciem wszyscy obecni dodawali sobie otuchy. Sprawdzian pisaliśmy w sali informatycznej. Opiekunami
nadzorującymi byli: Pan Bogdan Wójcik, Pani Magdalena Barszczyk oraz Pani Ewa Zybała. O godz. 09:02 rozpoczął się
test, a zakończył się o godz. 10:02. Sprawdzian nosił tytuł „Kibicujemy”, a tematem wiodącym była piłka nożna i sport w
związku ze zbliżającym się „Euro 2012”.
Po oddaniu arkuszy uczniowie opuścili salę i poszli na lekcje. Na przerwie podzieliliśmy się opiniami
dotyczącymi zadań. Za dosyć łatwe uznaliśmy zadania zamknięte, najtrudniejsze wydało się nam ostatnie polecenie,
które polegało na napisaniu opowiadania pt. „To był ciekawy mecz”. Wszyscy jesteśmy ciekawi swoich osiągnięć.
Dodali: Kacper Jankowski i Dawid Smyk.

Herody Lubelskie w Baranówce
Dnia 12 stycznia 2012 r. o godz. 17.00 w nowym, oddanym do użytku latem br. Wiejskim Domu Kultury w
Baranówce rozpoczęło się spotkanie społeczności lokalnej. W programie zaplanowano przedstawienie jasełkowe pt.
,,Herody lubelskie”, przygotowane pod opieką P. Anety Turzańskiej i P. Agnieszki Chudziak przez uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej, oraz słuchanie kolęd w wykonaniu naszego starszego kolegi –
Kamila Kuszplaka i Małgorzaty Gałązki. Gospodarzem była Pani Anna Dobrzyńska, sołtys wsi Baranówka. W imprezie
uczestniczyły głównie mieszkanki Baranówki, a dodatkowo ksiądz Krzysztof Krzyszczak, - proboszcz Parafii w Łucce
i katechetka pani Aneta Turzańska jako opiekunka młodych aktorów. Nie zabrakło także rodziców. Po występach
przygotowano poczęstunek. Szwedzki stół sprawdził się doskonale. Na stole znalazły się wyborne smakołyki,
przyrządzone wcześniej na kursie kulinarnym. Impreza udała się znakomicie.
Dodał: Daniel Sadurski, kl. V

Opłatek dla społeczności lokalnej
Dnia 08.01.2012r. o godz. 15.00 w świetlicy w Rokitnie odbył się opłatek dla społeczności lokalnej z udziałem władz
gminy. Obecni byli min. p. Dyrektor szkoły Ludmiła Romaneczko, wójt gminy p. Krzysztof Kopyść, radni i sołtysi wsi
Wólka Rokicka , Rokitno i Baranówka.
Uczniowie naszej szkoły przedstawili „Herody lubelskie”, stary i dawny zwyczaj chodzenia po
kolędzie. Przedstawienie zakończyło się sukcesem.
Oprócz występu uczniów naszej szkoły zebrani mogli usłyszeć piękne aranżacje kolęd i
pastorałek miejscowego zespołu „Rokiczanka”.
Na koniec uczestnicy połamali się opłatkiem życząc sobie wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2012.
zobacz zdjęcia...

Konkursy w bibliotece
Biblioteka szkolna zorganizowała w grudniu dwa konkursy w kategorii klas młodszych i starszych.
Pierwszy z nich przeznaczony był dla uczniów klas II i III, a dotyczył znajomości bajek i baśni H. CH. Andersena.
Celami konkursu było:
czytaj więcej...
● rozbudzanie zainteresowań czytelniczych

Czytelnicy miesiąca z poszczególnych klas.
Wrzesień
Klasa I – większość uczniów tej klasy ma wypożyczoną tą samą ilość książek, więc
trudno wyłonić czytelnika miesiąca.
Klasa II – Bieniek Emilia

czytaj więcej...

Zawody chłopców w piłce halowej
Dnia 25.11.11r. odbyły się gminne zawody chłopców w piłce halowej w Łucce. Nasi reprezentanci:
Marcin Jaszczuk, Łukasz Drzewiecki, Kacper Jankowski, Dawid Smyk, Damian Charliński, Patryk Majchrzak,
Hubert Jóźwiak, Nikodem Sadurski. Drużyną opiekował się P. Bogdan Wójcik.
Najlepszym strzelcem był Patryk Majchrzak. Bramkarzem był Paweł Plewka. Wszystkie składy zostały
podzielone na dwie grupy . W pierwszej znaleźli się zawodnicy ze szkół w: Łucce, Skrobowie, Brzezinach i
Wólce Rokickiej, a w drugiej grupie: zawodnicy ze szkół w Nowodworze, Szczekarkowie i Annoborze.
Najtrudniejszym meczem okazał się ten z drużyną ze Skrobowa, a najłatwiejszy z uczniami Brzezin. W półfinale
nasza szkoła grała z reprezentacją Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie. Wygrali z nimi 5:0. W finale
walczyliśmy z reprezentacją Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce. Niestety, przegraliśmy 2:1.

Dodał: Marcin Woźniak i Dawid Smyk.

Wielki dzień dla pierwszaków
Dnia 17.11.2011 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. Tam wszyscy uczniowie i nauczyciele zebrali się, by odśpiewać hymn Szkoły, a delegacja pierwszaków: Julia
Szczęch i Dawid Tymejczuk złożyli piękną wiązankę z biało-czerwonych kwiatów. Pierwszoklasiści prezentowali się
znakomicie: mieli odświętne stroje, piękne bordowe kokardy i birety na głowach. Dalsza część uroczystości miała
miejsce w świetlicy.
Kiedy już wszyscy uczniowie i rodzice pierwszoklasistów zajęli miejsca, zabrała głos pani dyrektor Ludmiła
Romaneczko, witając serdecznie zebranych gości oraz całą społeczność szkoły. Na początku uroczystości na scenie na
tle pięknej dekoracji w barwach narodowych stanęli bohaterowie tego święta. Dzieci zastanawiały się, usłyszawszy
plotkę w szkolnej szatni, co to jest pasowanie. Obawiały się, że to może być straszna kara za jakieś ich psoty. Wtedy w
roli nauczycielki wystąpiła uczennica klasy V – Weronika Włosek i opowiedziała im historię z czasów średniowiecza. Na
scenie przed zasłuchanymi uczniami pojawili się rycerze w barwnych strojach z epoki oraz ich damy w zwiewnych
długich sukniach, a także król i królowa. Daniel Sadurski jako władca wraz z Marcinem Ferencem odegrali scenę
pasowania dzielnego młodzieńca na rycerza. Na wszystkich zrobił wrażenie wspaniały kostium, w którym nasz kolega z
kl. V wyglądał jak prawdziwy rycerz. Pierwszaki już uspokojone, iż pasowanie to nie lanie pokazały nam, jak świetnie są
przygotowane do roli ucznia. Pięknie śpiewały i mówiły wiersze. Na zakończenie występu Dominika Buss w imieniu
całej klasy pierwszej poprosiła panią dyrektor o dokonanie pasowania.
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. Po tej inscenizacji życzenia sukcesów w nauce i wspaniałych
przeżyć w szkole złożyły pierwszakom: pani dyrektor mgr Ludmiła Romaneczko oraz przewodnicząca Rady Rodziców
pani Alicja Ferenc.
Później głos zabrał przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Dawid Smyk, 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 tańczyli na dyskotece. Wszyscy bawili się wesoło.
dodała: Wiktoria Bystrzycka

WIELKI SUKCES NASZYCH TENISISTÓW
15 listopada 2011 r. został rozegrany Indywidualne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w tenisie stołowym.
Odbyły się one w Zespole Szkół w Kocudzy. Naszą szkołę reprezentowało dwóch zawodników: Łukasz Drzewiecki i
Marcin Jaszczuk, którzy startowali w kategorii IV klasa i młodsi. Opiekę sprawował nad nimi nasz nauczyciel
wychowania fizycznego P. Bogdan Wójcik. W mistrzostwach rywalizowało 24 zawodników z całego województwa
lubelskiego, po 4 reprezentantów każdego powiatu. Każdy z chłopców rozegrał po 5 meczy. Dla Marcina groźnym
przeciwnikiem był Jakub Ochnik z Zespołu Szkół w Góżdzie w powiecie ryckim. Kuba został pokonany przez Marcina w
meczu 2:1. Łukasz był klasą sam dla siebie, wygrywając wszystkie mecze 2:0. Jego największym rywalem okazał się
właśnie kolega z klasy – Marcin. Obaj chłopcy okazali się zwycięzcami zawodów. Oto wyniki:
I m-ce Łukasz Drzewiecki, kl. IV SP Wólka Rokicka
II m-ce Marcin Jaszczuk, kl. IV SP Wólka Rokicka
III m-ce Jakub Małek, kl. IV SP Chełm
Dodał: Marcin Woźniak

Konkurs z języka angielskiego " My house - Mój dom "
W dniach 7-11 listopada 2011 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej został ogłoszony
konkurs dla klasy V z języka angielskiego: "My house - Mój dom".
W konkursie uczestniczyła klasa V, czyli 18 osób. Klasa została podzielona na 4 grupy. Zadaniem każdej z grup było
stworzenie modelu domu, wypisanie słownictwa związanego z tą dziedziną oraz umieszczenie słówek na modelu.
Celem konkursu było:
- utrwalenie poznanego słownictwa;
- znalezienie nowych słówek przydatnych podczas opisywania mieszkania i domu;
- udoskonalenie umiejętności pracy ze słownikiem.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 6 grudnia 2011 roku.
Miejsce I: Natalia Sadurska, Justyna Cieniuch, Konstancja Kuchciak;
Miejsce II: Angelika Wasil, Angelika Majchrzak, Karolina Gryzio;
Miejsce II: Sara Kusio, Bartosz Bicz, Paulina Kot, Wiktoria
Bystrzycka, Weronika Włosek;
Miejsce III: Marcin Ferenc, Marcin Woźniak, Daniel Sadurski, Lidia
Wójcik, Paweł Plewka.
Zwycięzcy konkursu otrzymali książki anglojęzyczne.
Dodała: Milena Grzebalska

Powiatowe zawody w badmintonie
Dnia 8.11.2011r w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubartowie o godzinie 10:30 rozpoczęły się zawody powiatowe
dziewcząt i chłopców w badmintonie. Z naszej szkoły pojechały następujące osoby: Lidka Wójcik, Natalia Sadurska,
Dawid Smyk, Kacper Jankowski.
Najciekawszy mecz stoczyli w deblu Dawid Smyk i Kacper Jankowski z parą ze SP nr 4 w Lubartowie,
przegrywając ostatecznie 2:3. Zacięty mecz zagrały również Lidka Wójcik i Natalia Sadurska, które wygrały z parą z
Nowej Woli, ulegając jednak przedstawicielom szkół w Firleju i Lubartowie.
Wyniki przedstawiają się następująco:
III– miejsce Natalia Sadurska i Lidia Wójcik z kl. V
III – miejsce Dawid Smyk i Kacper Jankowski z kl. VI.
Na zakończenie zawodów przewodniczący Powiatowego Związku Sportowego Ryszard Gierach wręczył
zwycięzcom złote puchary.
Dodali: Lidia Wójcik i Marcin Woźniak

Patriotyczny koncert w Filharmonii Lubelskiej
Dnia 8 listopada 2011 roku uczniowie klas III-VI pod opieką P. Ewy Całki, P. Ludmiły Romaneczko, P. Agnieszki
Chudziak i P. Ewy Zybały pojechali na wycieczkę do Filharmonii Lubelskiej na koncert. Nosił on tytuł „Od mazura do
mazurka”. Przedstawiono w nim krótką historię hymnu narodowego. Widowisko rozpoczęła pieśń „Bogurodzica” –
pierwszy hymn naszego kraju. W tym czasie zobaczyliśmy dwóch rycerzy wkraczających na scenę. Potem prowadząca

koncert sprawdziła, czy młodzi widzowie znają wiersz „Kto ty jesteś?”. Świetnie poradziliśmy sobie z tym zadaniem,
chóralnie odpowiadając na pytania.
W filharmonii mogliśmy podziwiać członków Zespołu Pieśni i Tańca UMCS w Lublinie. Artyści pokazali
widowni, jak tańczono piękny polski taniec – mazur. Tancerze pokazywali się w coraz to piękniejszych strojach.
Zobaczyliśmy najpierw mazura wykonanego w strojach ludowych, potem w strojach szlachty polskiej, a na zakończenie
w mundurach ułańskich i zwiewnych sukniach z epoki Księstwa Warszawskiego. Tańce przeplatane były utworami
muzycznymi. Pianistka Agnieszka Szulc wykonała pięknie mazurki F. Chopina i K. Szymanowskiego, a skrzypaczka
Natalia Nikitin mazurek H. Wieniawskiego. Śpiewacy operowi zaprezentowali nam arie ze z opery S. Moniuszki
„Straszny dwór” oraz wiązankę pieśni patriotycznych. Na zakończenie wspólnie z artystami odśpiewaliśmy hymn
narodowy „Mazurek Dąbrowskiego”. Widowisko trwało godzinę.
Po wyjściu z sali każdy, kto tylko miał ochotę, mógł poczęstować się ciastem – mazurkiem czekoladowym lub
kajmakowym. Następnie uczniowie wraz z opiekunami udali się do domu. Wszystkim koncert bardzo się podobał, a
ciasto również było pyszne.
Sara Kusio kl.V

Rejonowe indywidualne zawody tenisa stołowego
Dnia 07.11.2011r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce odbyły się indywidualne rejonowe
zawody w tenisie stołowym. Z naszej szkoły uczestniczyli w nich:
Ewelina Góźdź, kl. IV
Emilia Pydyś, kl. IV
Lidka Wójcik, kl. V
Łukasz Drzewiecki, kl. IV
Damian Gryzio, kl. IV
Marcin Jaszczuk, kl. IV
Sebastian Kuchciak, kl. IV
Kacper Jankowski, kl. VI
W kategorii uczniowie klasy czwartej i młodsi zwyciężyli nasi reprezentanci:
I miejsce – Marcin Jaszczuk
II miejsce – Łukasz Drzewiecki
Obaj chłopcy awansowali do finału Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Tenisie Stołowym.
dodali: Lidia Wójcik i Marcin Woźniak

Powiatowe zawody tenisa stołowego
Dnia 03.11.2011r. w Szkole Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce odbyły się indywidualne powiatowe
zawody tenisa stołowego. Naszą szkołę reprezentowali: Lidka Wójcik, Łukasz Drzewiecki, Marcin Jaszczuk, Damian
Gryzio, Sebastian Kuchciak, Kacper Jankowski, Emilia Pydyś, Ewelina Góźdź, Konstancja Kuchciak. W turnieju
uczestniczyły również drużyny ze innych szkół:
Uczniowie naszej szkoły odnieśli wielki sukces:
a) w kategorii chłopcy z klasy IV i młodsi zajęli następujące miejsca:
I miejsce – Łukasz Drzewiecki
II miejsce – Marcin Jaszczuk
IV miejsce – Damian Gryzio
V miejsce – Sebastian Kuchciak
b) w kategorii dziewczęta z klasy IV i młodsze zajęli następujące miejsca:
IV miejsce – Emilia Pydyś
V miejsce – Ewelina Góźdź

c) w kategorii chłopcy z klasy VI i młodsi zajęli następujące miejsca:
IV miejsce – Kacper Jankowski
d) w kategorii dziewczęta z klasy VI i młodsze zajęli następujące miejsca:
V miejsce – Lidia Wójcik
Wszyscy zakwalifikowali się do szczebla rejonowego Indywidualnych Mistrzostw Województwa Lubelskiego w
Tenisie Stołowym.
dodali: Lidia

Wójcik i Marcin Woźniak

Spotkanie literackie
Dnia 3 listopada 2011r. naszą szkołę odwiedziła lubelska poetka pani Alicja Barton, na zaproszenie opiekuna
biblioteki szkolnej p. Magdaleny Barszczyk .
Pani Alicja Barton pisze książeczki przeważnie dla tych najmłodszych dzieci, a także dla dorosłych. Przy współpracy
z Hospicjum Małego Księcia i Fundacją Ewy Błaszczyk, rozprowadzane są one jako cegiełki. Współpracuje także z
Radiem, w którym nazywana jest „Jaśkową Babcią”. Swoją twórczość prezentuje dzieciom lubelskich szkół i
przedszkoli.
Podczas spotkania literackiego pani Alicja Barton czytała naszym dzieciom utwory, książeczki tj „O wróbelku
Filomelku”, wierszyki, piosenki, a także bajki. Motywem przewodnim w recytowanych utworach była jesień. Uczniowie
mieli okazję posłuchać także utworów pochodzących z tomika poezji „Wiersze z Serwetek”. Zasłuchane i zaciekawione
dzieci często nagradzały panią brawami. Po zakończeniu spotkania jako pamiątkę nabywali książeczki cegiełki.

MB

Gminne zawody chłopców w piłce nożnej
Dnia 20.09.2011r. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej odbyły się gminne zawody
chłopców w piłce nożnej. Rozpoczęły się o godzinie 9:30. przyjechały do nas drużyny ze szkół podstawowych Gminy
Lubartów: w Łucce, Annoborze, Szczekarkowie.
Naszą szkołę reprezentowali chłopcy z piątej, szóstej i czwartej klasy, przygotowani przez Pana Bogdan Wójcika..
W skład drużyny weszli: Kacper Jankowski, Patryk Majchrzak, Dawid Smyk, Paweł Plewka, Łukasz Drzewiecki, Marcin
Jaszczuk, Antoni Pieczywek. Chłopcy zacięcie walczyli z przeciwnikami. Wszystkie mecze udało się im wygrać, dlatego
zajęli I miejsce. W finale stoczyli bój z drużyną z Nowotworu, konieczna okazała się dogrywka, jednak wygraliśmy 2:1.
Cała szkoła była zachwycona zwycięstwem i serdecznie gratulowała naszym reprezentantom.
dodali: Lidia

Wójcik i Marcin Woźniak

Gminne zawody dziewcząt w piłce nożnej
Dnia 19.09.2011 r. odbyły się w naszej szkole zawody dziewcząt w piłce nożnej. Rozpoczęły się o godzinie 9.30.
Na boisku zebrały się drużyny dziewcząt wraz ze swoimi trenerami ze szkół podstawowych, m.in. ze: Skrobowa,
Nowodworu, Szczekarkowa, Annoboru i Łucki. Naszą szkołę reprezentowały: Lidia Wójcik, Weronika Włosek, Justyna
Cieniach, Wiktoria Bystrzycka, Sara Kusio, Angelika Majchrzak, Angelika Wasil, Natalia Sadurska i Karolina Gryzio.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W pierwszej znalazły się: Wólka Rokicka, Skrobów i Annobór, zaś w
drugiej: Łucka, Szczekarków oraz Nowodwór. Nasze dziewczęta toczyły zaciętą walkę ze wszystkimi rywalkami z naszej
grupy. Dzięki temu nasza drużyna zwyciężyła w pierwszej grupie, w drugiej zwycięzcą okazała się drużyna z Łucki. W
finale rozegrany został emocjonujący mecz między naszymi dziewczętami a Łucką. Niestety, okazała się lepsza Łucka.
Nasza szkoła zajęła II miejsce, przegrywając 1:0.
Końcowe wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce SP Łucka,
II miejsce SP Wólka Rokicka,
III miejsce SP Skrobów,
IV miejsce SP Szczekarków,
V miejsce SP Nowodwór,

VI miejsce SP Annobór
dodali: Lidia

Wójcik i Marcin Woźniak

Początek roku szkolnego 2011/12
Inauguracja roku szkolnego 2011/12 zaczęła się mszą w kościele św. Stanisława Kostki w Wólce Rokickiej.
Celebrował ją ksiądz proboszcz Parafii w Łucce, który podczas kazania zachęcał dzieci do sumiennej pracy. Po mszy
uczniowie wraz z nauczycielami i rodzicami przemaszerowali na boisko szkolne, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości.
Najpierw Pani Dyrektor, Ludmiła Romaneczko powitała gości: księdza Krzysztofa Krzyszczaka i księdza
Stanisława Kryszczuka oraz rodziców, nauczycieli i uczniów, a szczególnie serdecznie dzieci rozpoczynające naukę w
klasie I oraz najmłodszych przedszkolaków. Potem po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu szkoły
Pani dyrektor odczytała list Lubelskiego Kuratora Oświaty, później zaś poinformowała o zadaniach czekających nas w
nowym roku szkolnym. Następnie odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu czterech uczennic z kl. V.
Dziewczynki recytowały wiersze oraz śpiewały piosenki mówiące o pożegnaniu wakacji i powitaniu szkoły. Uczennice
przygotowała Pani Agnieszka Chudziak.
Po krótkiej przerwie uczniowie udali się na spotkanie ze swoimi wychowawcami. Zajęcia w pierwszym dniu
nowego roku szkolnego nie trwały długo – uczniowie opowiadali, jak spędzili letnie miesiące i gdzie wypoczywali,
wszyscy wychowawcy podali nowy plan lekcji i przypomnieli o zasadach bezpiecznego zachowania w szkole.

Sara Kusio i Weronika Włosek z kl.V

Projekt i wykonanie : adamP.

