
                                                      

Rozmawiają dwie pchły: 

– gdzie byłaś na wakacjach? 

– na krecie                             

……………………………….            

Właściciel gospodarstwa 

agroturystycznego zwraca 

się do turysty: 

– Tutaj co rano będzie pana 

budziło pianie koguta.                                                                                                                                                                    

– To niech go Pan nastawi 

na dziesiątą!                  

………………………………………………………………… 

              Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza: 

              – Postaramy się, by czuł się Pan, jak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

               u siebie w domu! 

               – Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!                     

……………………………………………………………….. 

         Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór 

zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na nocleg.  

– Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po 

Tatrach! – wścieka się                                                              

jeden z uczestników wycieczki. 

– Zgadza się! Ale to mi już wygląda                                                                                    

na Bieszczady… 

 

                                        

                                                                Nasza Szkoła
Maj/ Czerwiec 2022 
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VIII Powiatowy Konkurs Geograficzny                          
„Mapa bez tajemnic” 

17 maja 2022 roku odbył się VIII Powiatowy Konkurs  „Mapa bez 
tajemnic”, zorganizowany przez Zespół Szkół nr 2                         
im. M. Reja w Kraśniku. Konkurs ma na celu m.in. popularyzację 
wiedzy geograficznej, wyłanianie talentów, wspieranie uczniów 
zainteresowanych rozwijaniem  wiedzy  geograficznej oraz 
poszerzanie wiedzy  o własnym regionie, państwie, kontynentach, 
świecie. 
Uczestnikami II etapu konkursu byli uczniowie klas VII i VIII                  
z całego powiatu kraśnickiego, którzy uzyskali najlepsze wyniki                                
w eliminacjach szkolnych. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie 
klasy VIIb: Julia Hałabiś,  Anita Sokal oraz Kacper Sygacz. 
Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy 
geograficznej, znajomość map tematycznych  i umiejętność pracy                     
z nimi.  Znaczący sukces w konkursie odniosła Julia 
Hałabiś  zdobywając I miejsce. Uczniom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów i wielu podróży,    nie tylko palcem po mapie.

                  
                        Marta Ciupak 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Matematycznego                                 
„MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA” 

W dniach 4-8 kwietnia br. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs 
Matematyczny „MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA”. Rozgrywki konkursowe 
odbywały się wśród uczniów klas 4-8, którzy pisali test sprawdzający znajomość 
tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100. Punktowane były poprawność                 
i czas wykonania zadania. 

I etap eliminacyjny odbywał się na poziomie klasowym i miał wyłonić po trzech 
najlepszych uczniów z danego oddziału. Na tym etapie najlepsi w każdej klasie 
zostali nagrodzeni bardzo dobrymi ocenami bieżącymi z matematyki, 
jednocześnie awansując do części finałowej, 

II etap finałowy odbył się 8 kwietnia 2022r. w sali gimnastycznej starszej części 
budynku szkoły. W finałowej rozgrywce uczniowie również pisali test 
sprawdzający znajomość tabliczki mnożenia i dzielenia w zakresie 100 na  takich 
samych zasadach punktowania jak w poprzednim etapie. 

Na poziomie klas 4, 5, 6, 7, 8 zostali wyłonieni Mistrzowie Tabliczki Mnożenia, 
którzy zostali nagrodzeni celującymi ocenami bieżącymi z matematyki. 
Dodatkowym wyróżnieniem było wyłonienie Mistrza Szkoły. 

Konkurs został przyjęty bardzo pozytywnie wśród wszystkich uczestników, 
wywołał wiele pozytywnych emocji związanych z rywalizacją, którą przecież 
wszyscy tak lubimy. 

Nasi Mistrzowie: 

MISTRZ SZKOŁY- Emilia Bielecka 

Klasy 4-  Hanna Pastucha 4a 

 Klasy 5- Oskar Rybak  5a 

Klasy 6- Dominik Rej 6a 

 Klasy 7- Emilia Bielecka   7b 

 Klasy 8- Magdalena Gryta 8c 

 Aneta Mirosław 



 

Konkurs o św. Janie Pawle II 

Dnia 20 maja 2022r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II                   
w Sobieszczanach odbył się XII 
Archidiecezjalny Konkurs wiedzy o życiu                
i nauczaniu św. Jana Pawła II. 
W konkursie brali udział uczniowie                      
z  województwa lubelskiego. 
Konkurs  został przeprowadzony                
w drużynach dwuosobowych, w  dwóch 
kategoriach klas IV-VI i klas VII-VIII. Naszą 

szkołę reprezentowali w pierwszej kategorii: Aleksandra Wrońska z klasy IVa i 
Bartłomiej Michałek z klasy Vb, którzy zajęli I miejsce. Natomiast w drugiej 
kategorii: Julia Hałabiś i Szczepan 
Adamczyk z  klasy VIIb, zajęli III 
miejsce. Do konkursu uczniów 
przygotował Ksiądz Proboszcz 
Grzegorz Stąsiek. 

Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 

 
 
 
 

Szkolny Konkurs z Wiedzy 

o Wielkiej Brytanii, Niemczech i Hiszpanii. 
 
 

31 maja odbył się Szkolny Konkurs z Wiedzy o Wielkiej Brytanii, Niemczech i 

Hiszpanii. 

I miejsce z wiedzy o Wielkiej Brytanii zajął Bartłomiej Michałek z klasy 5b. 

I miejsce z wiedzy o Niemczech zajęła Patrycja Romańska z klasy 8a. 

I miejsce z wiedzy o Hiszpanii zajął Krzysztof Śniadecki z klasy 8b. 

 

Gratulujemy zwycięzcom i uczniom, którzy wzięli udział w tym konkursie

 Dziękujemy również nauczycielom za przygotowanie  
 

 

Krótka fotorelacja z XIX Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Było ciekawie i wesoło  
 



 

W dniu rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego                  

z naszej szkoły wraz z Panią Dyrektor wzięli 

udział we mszy świętej.  

Następnie uczestnicy uroczystości udali się               

na cmentarz by złożyć kwiaty, zapalić znicze                    

i oddać hołd poległym żołnierzom walczącym 

za naszą Ojczyznę  

W obchodach rocznicowych towarzyszył nam 

również poczet sztandarowy ze Szkoły 

Podstawowej w Słodkowie Trzecim. 
 
×××××××××××××××××××××××××××× 
 

Dzisiaj, 2 czerwca odbył się 

Gminny Konkurs Piosenki 

Angielskiej, uczniowie 

zaprezentowali swoje talenty 

wokalne  

Przedstawiamy zwycięzców                                               

z naszej szkoły:  

I miejsce w kategorii KIDS zdobyła 

Zuzia Kapuścińska z klasy 2a. 

I miejsce w kategorii YOUNGSTERS zdobyła Ola Czarnota z klasy 4a. 

I miejsce w kategorii TEENS zdobyła Zuzia Jedut z klasy 7b. 

III miejsce w kategorii TEENS zdobył Krzysztof Śniadecki z klasy 8b.                         

Krzysztof zdobył również nagrodę publiczności  

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w tym konkursie. 
 
×××××××××××××××××××××××××××× 

 

Akcji czytelnicza ,,Bilet powrotny do biblioteki"                                    

została zakończona.  

Dziękuję wszystkim tym, którzy włączyli się w naszą akcję.                      

To dzięki Wam cieszyła się ona tak wielką popularnością;) 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wycieczka klas drugich do zoo                                                                                       

w Zamościu. 

Uczniowie odwiedzili również Muzeum 

Zegarów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wycieczka klas pierwszych do Sandomierza  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1 czerwca uczniowie pobliskich Szkół Podstawowych oraz 

Przedszkoli uczestniczyli w obchodach Gminnego Dnia Dziecka.  

Impreza rozpoczęła się o godzinie 9.00 na stadionie przy Naszej 

Szkole.  Na dzieci czekało wiele atrakcji, m. in. loteria fantowa, 

wata cukrowa, popcorn, ogromna zjeżdzalnia, basen wodny, 

ring, suchy basen, malowanie twarzy.  Nad dobrą zabawą 

czuwali również nauczyciele wychowania fizycznego 

organizując różne zawody sportowe. 

Przerywnikami zabaw dla dzieci była 

pizza oraz słodki poczęstunek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


