
 

Warsztaty ze studentami zza wschodniej 

granicy 
 

 22 października 2014 roku  w naszej szkole odbyła 

się wizyta wolontariuszy z Rosji i Ukrainy, którzy 

przyjechali do Polski w ramach programu Study 

Tours to Poland, realizowanego przez Fundację 

Działań Edukacyjnych KReAdukacja. 

Studenci przeprowadzili bardzo ciekawe zajęcia w 

klasach 4-6. Na wstępie każdy z nas napisał na 

identyfikatorze  swoje imię   w języku rosyjskim. 

Wolontariusze przygotowali dla uczniów zadania w 

formie zabawy, takie jak: poznawanie miast i 

zabytków Rosji i Ukrainy, nauka nazw kolorów po 

rosyjsku oraz   śmieszna zabawa w powitanie  (po 

rosyjsku) polegająca  na chwytaniu się za  różne 

części ciała.  

Na koniec każdy uczeń dostał słodką niespodziankę 

i zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie z 

wolontariuszami.  Takie spotkanie było bardzo 

interesujące i fajne i mam nadzieję, że będzie ich 

więcej.      

                                                                                                                       
Olga Wójcik, kl. VI         
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Drodzy Czytelnicy! 
 

Jesienne miesiące  - chlapa, szarówka, najkrótsze dni w roku – prawie za nami. 

Niebawem Święta – czas pełen nadziei, magicznego blasku choinki, spotkań w rodzinnym gronie, oczekiwanie na 

pierwszą gwiazdkę i przysłowiową gwiazdkę z nieba, bo jeśli coś cudownego ma się zdarzyć,  jeśli mamy coś 

sobie wymarzyć, by się spełniło, to kiedy, jak nie w te właśnie  wyjątkowe dni,  gdy życie spowalnia bieg, miękną 

ludzkie serca, górę biorą miłość, radość, dobro… i cały Wszechświat stanowi  jedną harmonijną całość  

Zanim jednak  ulegniemy  świątecznemu nastrojowi,  wspomnijmy jeszcze minione miesiące w naszej szkole i 

zdarzenia, w które one obfitowały. Nam bowiem nie nudziło się wcale, a  szarobure chmury i porywisty wiatr nie 

psuły nam humorów, bo zwyczajnie nie mieliśmy na to czasu. Oprócz wytężonej nauki braliśmy udział w 

wyjazdach, konkursach, warsztatach, spotkaniach, o których poniżej wam opowiemy. Poczytajcie więc. 

            Redakcja 

Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej  

„Jesienne nutki” 
 

Dnia 22 października 2014r. dzieci z oddziału 

przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III 

reprezentowali naszą szkołę w Gminnym 

Konkursie Piosenki Dziecięcej „Jesienne 

nutki”, w Szkole Podstawowej im. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy. 

Patronat nad konkursem objęli: wójt Gminy 

Konopnica – pan Mirosław Żydek, dyrektor SP 

im Kardynała Stefana Wyszyńskiego – pani 

Aniela Sobolewska. 

Każdy z małych wykonawców prezentował 

jedną piosenkę o tematyce jesiennej. W 

konkursie w I kategorii (klasy 0-I) Kacper 

Głębocki z oddziału przedszkolnego otrzymał 

wyróżnienie, natomiast III miejsce zdobył 

Bartłomiej Gano z kl. I - wychowawca: Edyta 

Strug. 

W II kategorii (klasy II-III): Julia Ożga  z 

klasy II otrzymała wyróżnienie - 

wychowawca: Ewa Kliczka, natomiast Nikola 

Kowalczyk  z kl. III zdobyła II miejsce - 

wychowawca: Aneta Podleśna. 

Laureatom gratulujemy! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny Esperanto 
 

Zainteresowanie dzieci i młodzieży ideą języka Esperanto to główny cel jaki przyświecał organizatorom Gminnego 

Konkursu "Esperanto językiem przyjaźni". Zadaniem  uczniów było wykonanie pracy plastycznej - projektu kartki 

pocztowej. Konkurs zorganizowała SP w Stasinie i Gimnazjum w Radawczyku Drugim. 

W konkursie udział wzięli uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych z naszej gminy.  

Na etap gminny wpłynęło 28 prac plastycznych. Prace były ciekawe i pomysłowe. Przedstawiały możliwości i 

sytuacje ,w jakich można wykorzystać język Esperanto. 

Za udział i wyróżnienia w konkursie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki, pamięć USB. Z naszej 

szkoły wyróżnieni zostali: Karolina Podlaszewska, Liwia Kowalska, Antoni Misztal, Bartłomiej Jaśkowski.  

Zaś wśród laureatów znaleźli się: Magdalena Sito SP w Konopnicy, Dominik Cichosz SP Radawiec Duży, Patrycja 

Gogłoza SP Stasin i Michalina Żydek Gimnazjum w Radawczyku Drugim. Laureaci również otrzymali 

pamiątkowe dyplomy, oraz odtwarzacze MP4. 

Wernisaż prac odbył się w Gimnazjum w Radawczyku Drugim, podczas Festynu Rodzinnego, w dniu 19 

października 2014 roku. Kolejna wystawa prac plastycznych odbyła  się w listopadzie, na Poczcie Głównej w 

Lublinie. 

Gratulujemy finalistom Gminnego Konkursu Plastycznego. 

„ESPERANTO JĘZYKIEM PRZYJAŹNI" 

Organizatorzy: mgr Regina Wójcik, mgr Aleksandra Poręba 

 

Andrzejki klas starszych 
 

   W dniu 26 listopada  br., w godzinach 

popołudniowych,  odbyła się zabawa andrzejkowa klas 

IV-VI.  

  Na samym wstępie  wszyscy entuzjastycznie zabrali się 

do pałaszowania zamówionej wcześniej pizzy,  co 

niewątpliwie   wielu uczestnikom zabawy poprawiło 

humor.  

  Skoro głód został zaspokojony, przyszedł czas na 

andrzejkowe wróżby, które przygotowały dziewczęta z 

Samorządu Uczniowskiego w osobach Liwii Kowalskiej 

i Karoliny Podlaszewskiej, za co im serdecznie 

dziękujemy.  

  Przeżyć i emocji związanych z wróżbami było co 

niemiara, „karty zostały wyłożone na stół” no i wyjaśniło 

się wreszcie, kto się ma ku sobie  lub - kto pierwszy stan 

kawalerski porzuci, ewentualnie  -  kogo w przyszłości 

czeka kariera czy fortuna. Jedno jest pewne - dzięki 

andrzejkowym wróżbom  zaoszczędziliśmy  na  smsach 

do wróżbity Macieja;) 

  Po wróżbach  cała brać uczniowska oddała się 

spontanicznej i nieskrępowanej zabawie, urządzono 

nawet  taneczną bitwę, co zdecydowanie podkręciło 

atmosferę i sprawiło, że żal było  kończyć tak pięknie 

rozpoczęty wieczór.  

  Sądzę, że w naszej pamięci na długo pozostaną 

wspomnienia  z tego  radosnego zdarzenia 
  

                                                                           mgr Małgorzata Zawistowska 

 

Festiwal Piosenki Patriotycznej 
 

W Zespole Szkół w Krężnicy Jarej, 8 listopada 

2014, odbył się XII Powiatowy Festiwal Piosenki 

Patriotycznej pod patronatem Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wójta Gminy 

Niedrzwica Duża i Starostwa Powiatowego. 

Na festiwalu nie zabrakło naszych uczniów. W  

kategorii klas I-III naszą szkołę reprezentowała 

solistka – Nikola Kowalczyk z klasy III, która 

zajęła II miejsce i zdobyła Srebrną Viktorię. 

Uczennica zaśpiewała liryczną pieśń patriotyczną 

„Rozkwitają pąki białych róż”. Do konkursu 

Nikolę przygotowywała Pani Aneta Podleśna. 

W  kategorii klasy starsze 4-6 i gimnazja w 

festiwalu udział wzięło 103 uczniów z całego 

powiatu.   Z naszej szkoły, pod kierunkiem Pani 

Reginy Wójcik wystąpił zespół „Przyjaciele” w 

składzie Liwia Kowalska, Patryk Surtel, Adrian 

Gajewski, Antoni Misztal i Grzegorz Wydra. 

Uczniowie zaśpiewali „Piechotę” i otrzymali 

dyplom za udział w konkursie.  

Dużym zaangażowaniem wykazali się rodzice, 

którym dziękujemy za dowiezienie uczniów na 

festiwal. Wykonawcom i rodzicom bardzo 

podobała się atmosfera na festiwalu.  

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A święta tuż, tuż… 
 

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 

żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. 

Wam, Drodzy Czytelnicy, życzymy by te święta były  niepowtarzalne, 

przeżywane w atmosferze spokoju i wzajemnej bliskości, 

  a na Nowy Rok dużo zdrowia, pogody ducha, energii  i spełnienia marzeń. 
 

                                                                                                      Redakcja 

  A tak żartobliwie ujął to Bartek Jaśkowski z kl. VI : 

Renifer Rudolf już grzeje kopyta, 

Mikołaj w pośpiechu prezenty chwyta, 

niech wszystkie smutki wnet pójdą w kąt 

– ja dziś Wam życzę Wesołych Świąt! :) 

 

Wycieczka  Sandomierz – Nowa Dęba 
 

21 listopada 2014r. uczniowie klas 0-V, wraz wychowawcami, 

pojechali na wycieczkę do Sandomierza i muzeum bombek 

choinkowych w Nowej Dębie. 

W muzeum  podziwiali setki unikatowych eksponatów z różnych 

krajów i epok.  Mogli również zobaczyć, jak wydmuchiwane są 

bombki i jak ręcznie, z wielką precyzją, są malowane. 

Niezapomniane wrażenie zapewnił uczniom udział 

w warsztatach samodzielnego ozdabiania  bombki. Każdy na  

pamiątkę otrzymał dwie szklane kule: z imieniem i  tę 

własnoręcznie wykonaną. 

W Sandomierzu zaś wszyscy  podziwiali Rynek Starego Miasta 

z Bramą Opatowską, Ratusz oraz Zamek. Mieli również okazję 

przejść Furtą Dominikańską, zwaną „Uchem igielnym”. 

Humory i pogoda dopisały. Zmęczeni, ale zadowoleni  

wycieczkowicze wrócili do domu. 
                                                

 Aneta Podleśna – wych. kl. III 

 

Andrzejki klas młodszych 

Dnia 27 listopada dzieci z oddziału 

przedszkolnego i uczniowie klas I-III 

obchodzili andrzejki. Podczas „wieczoru” 

pełnego magii, konkursów i tańca, przy 

dźwiękach znanych przebojów, mogli 

dowiedzieć się co ich czeka w przyszłości. 

Przyszłe losy przepowiadano z magicznej 

skrzyni losów, kubeczków z symbolicznymi 

przedmiotami, serc z imionami, monet, 

kostek, a także z kolorów. Uczestnicy 

imprezy mieli też okazję poznać swój 

przyszły zawód. Wszyscy bawili się 

doskonale. Wspólne zabawy i wróżby 

sprawiły dzieciom wiele radości i z 

pewnością pozostaną na długo w ich 

pamięci.    

Aneta Podleśna – wych. kl.III             

                                                                            

 

Gminny Konkurs Recytatorski 
 

02 grudnia 2014 roku w  Szkole Podstawowej w Zemborzycach Tereszyńskich odbył się konkurs recytatorski 

uczniów  klas I-III  ze wszystkich szkół  podstawowych z terenu Gminy Konopnica. 

Uczniowie recytowali wiersze o tematyce przyrodniczej. Z naszej szkoły, po wstępnych eliminacjach,  na konkurs 

pojechało 8 uczniów, pod opieką E. Strug. 

W kategorii klas I - zmagało się 14 uczniów, w kategorii klas II – 8 uczniów, zaś w kategorii klas III – 10 uczniów. 

Estetycznie ustrojona, kameralna sala, oraz serdeczna atmosfera stworzona przez organizatorów konkursu wpłynęły 

pozytywnie na występujących uczniów.  Po występach uczniowie zostali zaproszeni na poczęstunek i zabawy ze 

śpiewem. 

Jednak wszyscy z wielką niecierpliwością oczekiwali na werdykt komisji.  Członkowie komisji konkursowej bardzo 

wysoko ocenili występ uczniów z naszej szkoły. 

W kategorii klas I -     I miejsce łącznie zajęli :  Jakub Gołofit  i  Bartosz Gano 

W kategorii kas II-      I miejsce zajął : Bartek Wilczek 

                                    II miejsce zajęła : Paulina Gęca 

W kategorii klas III –  I miejsce zajęła:  Nikola Kowalczyk 

                                    II miejsce zajął:  Krzysztof Kot  

 

Gratulujemy wszystkim laureatom  oraz  ich nauczycielom. 

                                                                                                                      mgr  Edyta Strug – wych. kl. I 


