
 

 
W tym numerze znajdziecie: 

 1 września, czyli rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2014/2015                   

w naszej szkole 

 Dzień patrona dzieci i młodzieży św. Stanisława Kostki 

 Wywiad z 6-latkami i innymi pierwszakami na temat ich pobytu                    

w szkole 

 Notatka z wyjazdu uczniów na Zieloną Szkołę 

 Ognisko integracyjne dla klas I-III 

  Dzień Chłopaka w naszej szkole 

 Sport w naszej szkole i nie tylko 

 Troszkę angielskiego 

 Humor i dowcipy 

 Co jest grane w kinie  

 

A NA POCZĄTEK MAŁY REBUSIK: 

 

                                                       PATATAJ! PATATAJ! 

 

                        

 

 
NASZA SZKOŁAO!!! 

 

 

 

Hasło:………………………………………………… 

 

 

 

 
Nasza Szkoła Nr 1 2014/2015 

 

Witamy w nowym roku szkolnym 2014/2015 !!! 

Witamy Was drodzy uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. 
Szczególnie witamy tych, którzy po raz pierwszy przestąpili progi 
naszej szkoły, czyli nowych pracowników i wszystkie pierwszaki, ale 
najbardziej nasze 6-latki z klasy I „c”. 
Na początku wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom naszej 
szkoły składamy serdeczne życzenia. Życzymy na ten nowy rok szkolny: 
zdrowia, wytrwania, wielu osiągnięć i sukcesów zarówno w pracy jak                    
i nauce. 
W tym roku zmienił się troszkę zespół redakcyjny i zamiast p.Kingi 
Samolej (teraz Teter) jest p.Jurek Puzoń, a reszta bez zmian – 
p.Agnieszka Chodara i p.Ewa Więckowska. 
Oprócz nauczycieli do naszego Koła Redakcyjnego należą też uczniowie z 
klasy III „a”, V „a” i VI „a”. 
 

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do zamieszczania różnych 
artykułów, ciekawostek  z życia naszej szkoły do szkolnej gazetki 
oraz zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kole 
redakcyjnym 4 razy w miesiącu (w drugim i trzecim tygodniu danego 
m-ca) – poniedziałek (12:40-13:35)  i środa (14:30-15:25). 

 

 

 

 

 

WIO! 

WIO! 



 

 

Uroczyste rozpoczęcie  roku szkolnego  2014/2015 

      Pierwszego  dnia września roku 2014 rozpoczął się  nowy rok szkolny 

2014/2015. Na uroczystej Mszy Świętej ks. proboszcz Grzegorz Stąsiek 

wygłosił naukę o powinnościach każdego ucznia oraz znaczeniu szkoły                       

w naszym życiu . Następnie w związku z 75 rocznicą napaści Niemiec na 

Polskę, ksiądz zainicjował modlitwę za żołnierzy poległych w obronie 

Ojczyzny . Po Mszy Świętej cała społeczność szkolna zebrała się w budynku 

szkolnym. Dyrektor, Anna Myszak powitała uczniów , rodziców i nauczycieli . 

Szczególne słowa otuchy skierowała do pierwszoklasistów. Przypomniała                        

o dokonanych inwestycjach, które poprawiają warunki nauki w szkole. 

Przedstawiła wychowawców poszczególnych klas , poinformowała                          

o najważniejszych sprawach organizacyjnych. Na koniec jeszcze raz życzyła 

dzieciom sukcesów w nauce . 

 

CO PODOBA CI SIĘ lub NIE W NASZEJ SZKOLE?                                
– wywiad z Pierwszakami po miesiącu pobytu w szkole 

 
- Jedynym minusem w tej szkole jest to że nie ma na obiedzie schabowych   
– mówi Kacper J. z I „a” (wypowiedź z 1 tygodnia szkoły) 
- Podoba mi się wszystko i jest lepiej niż w przedszkolu – mówi Błażej z I „a” 
- Najbardziej podoba mi się że można przynosić kolorowe picie do szkoły               
i świetlica szkolna – mówi Marta B. z I „b” 
- Podoba mi się to, że można malować i robić różne prace na świetlicy            
– mówi Roksana z I „b” 
- Podoba mi się cała szkoła i koleżanki- mówi Ola z I „c” 
- Nie podoba mi się jak dzieci krzyczą i hałasują – mówi Marcel z I „c” 
- Mi podobają się przerwy –mówi Nikodem też z I „c” 
- Podobają mi się zabawki w klasie i kącik przyrodniczy – mówi Paulinka                 
z I „c” 
 
 
 

 

 

2 października klasy I-III wraz z wychowawcami brały udział w ognisku 

szkolnym. Celem ogniska była integracja uczniów oraz zabawy na śweżym 

powietrzu. Organizatorem ogniska była p.Alina Bańka, wychowawczyni klasy 

III „b”. W czasie ogniska i zajadania pysznych kiełbasek, każda klasa miała 

zaprezentować jakąś zabawę ruchową na świeżym powietrzu. Klasa III „a” 

zaprezentowała zabawy z pobytu na Zielonej Szkole, a III „b” min. zabawę 

„Jawor” i „Labado”. Wszyscy bawili się świetnie, zwłaszcza że dopisywała 

nam przepiękna, słoneczna, jesienna pogoda 

Św. Stanisław Kostka jest patronem dzieci  i młodzieży. Jak co roku                       

18 września wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami z naszej szkoły              

oraz sąsiadujące Gimnazjum, udali się na mszę świętą do naszego kościoła. 

Ksiądz proboszcz przybliżył wszystkim życiorys ks. Stanisława, a dzieci                

i młodzież pod opieką nauczycieli przygotowały oprawę mszy. Tego dnia 

wszystkie pierwszaki poświęciły swoje nowiutkie plecaki i przybory szkolne,               

a ksiądz nie oszczędzał dla nich wody święconej 

 
 

DZIEŃ CHŁOPAKA                  

  Również 2 października Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował 

dyskotekę szkolną dla klas IV-VI z okazji Dnia Chłopaka. Wszyscy                        

z radością czekali na wspólną zabawę do godziny 19:00. 

Podczas lekcji 30 września wszyscy chłopcy zostali obdarowani przez swoje 

koleżanki z klasy drobnymi upominkami 
 
 
 



 

             

 

Jak to było na „Zielonej Szkole” ? 

  Zielone Szkoły są organizowane zazwyczaj w miejscowościach o wybitnych 

walorach przyrodniczych. Taką miejscowością jest leżący nieopodal nas 

Janów Lubelski i otaczające go piękne lasy.  

   Na początku września w dniach od 6-7 września klasa integracyjna III „a”  

brała udział w zajęciach Zielonej Szkoły. Wraz z uczniami klasy 

integracyjnej w wyjeździe uczestniczyło kilkoro uczniów klasy III ,,b”. 

Głównym założeniem oraz celem wyjazdu na Zieloną Szkołę, była szeroko 

pojęta integracja dzieci (zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych, którzy 

uczęszczają do klasy III „a”) oraz wskazanie dzieciom alternatywnych form 

spędzania wolnego czasu. Zadaniem wyjazdu była także edukacja poprzez 

obserwację oraz bezpośredni kontakt z przyrodą. Dwudniowy wyjazd miał na 

celu uspołecznienie uczniów oraz naukę samodzielnego radzenia sobie                     

w życiu. 

   Organizatorem i pomysłodawcą wycieczki przyrodniczej była 

wychowawczyni klasy III „a” p. Ewa Kret, która pozyskała z Urzędu Gminy 

dofinansowanie do wycieczki dla  trojga uczniów. Wyjazd sponsorowała 

także mama uczennicy klasy integracyjnej p. Anna Borek. Z uczniami 

pojechali także nauczyciele i opiekunowie z naszej szkoły: p. A.Adamczyk,  

A.Chodara, E.Więckowska, B.Król oraz odwiedził nas p. J.Puzoń. 

  Głównym prowadzącym zajęcia w terenie był pilot różnorodnych wycieczek 

krajowych i zagranicznych p. Piotr Giszczak, który przeprowadził już  wiele  

Zielonych Szkół. 

  Dwudniowy wyjazd miał na celu uspołecznienie uczniów oraz naukę 

samodzielnego radzenia sobie w życiu. 

   Program Zielonej Szkoły był bardzo szeroko rozbudowany i napięty.  

Zajęcia zielonej szkoły rozpoczęliśmy warsztatami w pracowni garncarskiej 

w Łążku Ordynackim. Następnie samochodem terenowym zwiedziliśmy  

 

 

 

 

 

bagienny rezerwat Imielty Ług. Rezerwat ten jest ostoją wielu gatunków 

ptaków związanych z środowiskiem wodno –bagiennym. Po obiedzie  

pojechaliśmy do leśnej osady Szklarnia , gdzie idąc leśną ścieżką wśród 

kobierców wrzosów wypatrywaliśmy żyjących tutaj w hodowli koników 

biłgorajskich. Wreszcie udało nam się je zobaczyć, podbiegły do ogrodzenia  

wesoło parskając na nasz widok. Pełni wrażeń z tego spotkania , wsiedliśmy 

do autokaru, którym pojechaliśmy śródleśną drogą do miejscowości Momoty  

Górne.  Obejrzeliśmy  tam urokliwy drewniany kościół , który wybudowali 

samodzielnie miejscowi parafianie. Kościół ten zdobią liczne płaskorzeźby              

i malowidła wykonane przez pomysłodawcę tej budowli ks. Kazimierza 

Pińciurka. W drodze powrotnej do Janowa udaliśmy się na Porytowe 

Wzgórze – miejsce bitwy ugrupowań partyzanckich z Niemcami. Była to 

największa partyzancka bitwa II wojny światowej na ziemiach polskich. 

Upamiętnia ją tam pomnik wybitnego artysty Bronisława Chromego .                         

Po zapoznaniu się z historią bitwy udaliśmy się w dalszą drogę wąską ścieżką 

spacerową biegnącą malowniczą doliną rzeki Branew. Wieczorem po 

zabawach w lesie ( „Nocne podchody”, „Szkoła przetrwania”) , przy ognisku 

śpiewaliśmy z akompaniamentem gitary i instrumentów perkusyjnych wesołe 

piosenki.  

          Następny dzień rozpoczęliśmy od jazdy konnej w stadninie „Karino”, 

oraz zabaw na świeżym powietrzu : strzelanie z łuku ; wyścigi na nartach 

wieloosobowych ;  przeciąganie liny i skakanie przez nią ; wyścigi w 

czteroosobowych worko-spodniach ; gry z piłką. Po spacerze nad zalewem                

i  wizycie w Skansenie Kolei Leśnej , powoli kończyła się nasza „zielona 

przygoda”. Wieczorem wróciliśmy do domów , a od poniedziałku do naszych 

codziennych obowiązków szkolnych . 

 

 
  Uczestnicy Zielonej Szkoły 



 
 

Ciekawostki związane z językiem angielskim  
 

Czy wiesz że…                                                                   

1. Angielski jest językiem ojczystym około 500 milionów ludzi. Dla dalszych 

300 milionów stanowi on drugi język używany regularnie. Szacuje się, że 

półtora miliarda ludzi (blisko jedna czwarta populacji Ziemi) opanowała bądź 

uczy się i używa tego języka, jako języka obcego. 
 

2. Najdłuższe słowo to pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis.  

Ten 45-literowy wyraz to termin medyczny określający przewlekłą chorobę 

płuc. 
 

3. Przeciętny użytkownik j. angielskiego używa około 5 tysięcy słów podczas 

rozmowy i około 10 tysięcy słów podczas pisania  Dlatego jeszcze wszystko 

przed wami! Ale jest jeszcze dobra wiadomość : aby móc się skutecznie 

porozumiewać w języku angielskim wystarczy znajomość 2 tysięcy słów. 

 

4. Według wielu pisarzy i naukowców najpiękniejszym angielskim słowem 

jest cellar door – czyli drzwi piwnicy , czy Wam też się podoba? 

 
 

Śmiech to zdrowie, czyli humor ze szkolnego zeszytu  

HISTORIA : Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali krzemień 

o krzemień, a pod spód kładli stare gazety. 

Było ich tysiące, a nawet setki.  

Koń Trojański, to była zdradziecka sztuka. 

MATEMATYKA : Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 centymetrów. 

Suma to nie wynik dodawania, ale msza w niedzielę.  

Pierwszy człowiek na ziemi nie czuł się samotny, bo nie umiał liczyć. 

JĘZYK ANGIELSKI :  (z pewnej kartkówki) palce- palces, chomik -choomick 

JĘZYK POLSKI : Kasia to moja siostra cioteczna. Jurek też. 

 
 
 

Jaka to melodia ? 

 

Połącz wykonawców z ich utworami :     

1. Mrozu     a) Rude. 

2. Meghan Trainor   b)Don’t.               

3. Ed Sheeran    c) Happy.  

4. Pittbull    d) All about that bass. 

5. Pharrell Williams   e)Nic do stracenia. 

6. Magic!     f) Fireball. 

Co jest grane? 
Nasze kraśnickie kino jest aktualnie w trakcie remontu, dlatego pozostaje 

nam wybrać się do innego miasta lub czekać na film w internecie  

W każdym razie, jakie czekają nas premiery w tym miesiącu??? 

Pudłaki (familijny,przygodowy) 

Mały, osierocony chłopiec, wychowany przez pudełkowych trolów, próbuje uratowad 

przyjaciół od nikczemnego niszczyciela szkodników. 

 

 

 

 

 

Siedmiu krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę 
Krasnoludek Bobo wyrusza z kolegami na wyprawę, by odnaleźć księcia, którego 

pocałunek obudzi Różę ze stuletniego snu. 

 



 

 

 

           

Sprzątanie świata w naszej szkole         

   W ramach projektu „Każdy Chwat sprząta Świat” nasza szkoła wzięła 

udział w akcji Sprzątanie Świata, która odbyła się 24.09.2014 r.  

Na początku wszyscy uczniowie i nauczyciele wzięli udział w apelu 

przygotowanym przez panie od przyrody J.Kotułę i B.Grytę  poświęconym 

tematyce śmieci i nie tylko. Każda klasa prezentowała swoje umiejętności 

recytatorskie bądź modowe związane ze śmieciami. W nagrodę dostali 

odpowiednią ilość worków na śmiecie, które musieli zapełnić 

Były też przeróżne konkursy i zagadki z wiedzy na temat segregacji                        

i odpadów. 

 Wszyscy uczniowie naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem brali udział              

w tej akcji. Sprzątaliśmy: Stróżę, Stróżę Kolonię, Słodków I i II, 

Karpiówkę,    a nawet dotarliśmy do nadleśnictwa Dąbrowa Bór. 

   Dzięki takim akcjom świat, a najbardziej nasza okolica stała się o wiele 

czystsza. Szkoda że tylko ze śmieci… 

 

 

  
 

 

 

 

 

        

 

 

 

VIII Festiwal Pieśni Religijnej 

14 września b.r. przy parafii św. Antoniego w 

Kraśniku odbył się już VIII Festiwal Pieśni Religijnej „Nie lękajcie się”. 

Gościem specjalnym był zespół  „Guadalupe” z Lublina. 

W Festiwalu, wzięło udział wielu wykonawców, m.in. osoby z naszej szkoły. 

Emilka Rycerz z klasy IVa, Marta Biegaj z klasy Ib, która otrzymała 

wyróżnienie w kategorii soliści dziecięcy oraz zespół „Anielskie Trio” –                    

w składzie: Ola Biegaj, Maja Gryta oraz Amelka Jóźwicka, który zdobył III 

miejsce w kategorii zespoły dziecięce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt „Każdy Chwat sprząta Świat”  - czyli sprzątanie 
świata. 

 

 Projekt „Każdy Chwat sprząta Świat”  - czyli sprzątanie 
świata. 

 

 Projekt „Każdy Chwat sprząta Świat”  - czyli sprzątanie 
świata. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej 

redakcja gazetki szkolnej  

życzy wszystkim nauczycielom, pracownikom 
szkoły i uczniom  

niegasnącej motywacji i chęci do nauki, 
dużo optymizmu i wiary we własne możliwości, 
byście wytrwale dążyli do osiągania ambitnych 

celów oraz aby zdobyta wiedza                i 
umiejętności stanowiły klucz otwierający drogę 

dalszego rozwoju osobistego 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


