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Krzyżówki



Dzień Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji 
Narodowej jest okazją 
do wyrażenia 
wdzięczności za wysiłek 
i wielkie serce wkładane 
w wychowanie i
edukację dzieci 
wszystkim pracownikom
szkoły. 
Z tej okazji 13
października b.r. w 
naszej szkole odbył się 
uroczysty apel.

Uczniowie z klas 5a, 7a, 8b i 8c,
pod opieką p. Doroty Jakimiuk-
Orzechowskiej, p. Moniki Dwojak i p.
Barbary Iwaniuk, wierszem i piosenką 
wyrazili wdzięczność za codzienny trud 
pracy nauczycieli oraz wszystkich
pracowników szkoły, za ich 
poświęcenie, czujność i troskę o dobro 
wychowanków. Natomiast artyści z kl. 
2b przygotowani przez p. Bożenę Popis 
wygrali na fletach tradycyjne Sto lat!

Na koniec części artystycznej 
zaproszono wszystkich pedagogów i
pracowników szkoły na środek po czym 



uczniowie wyśpiewali im „Sto lat!” i wręczyli w dowód wdzięczności słodki upominek. 
Uroczystość przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. 
Następnie dokonano podsumowania wyników konkursów zorganizowanych w szkole:  
- recytatorsko-lirycznego pt. „Dzieci piszą wiersze dla nauczycieli” 
- „Poznaj nauczyciela swego po zdjęciu z dzieciństwa jego” 
Gratulacje oraz dyplomy trafiły też do sportowców, którzy reprezentowali szkołę w biegach 
sztafetowych w FINALE REJONU BIALSKIEGO.



Dnia 24.09.2021r w Gminnym
Ośrodku Kultury odbyło się 
spotkanie przeciwdziałaniu 
uzależnieniom i przemocy. W 
programie uczestniczyli
uczniowie klas 6,7,8.Program
był prowadzony przez Pana 
Jacka Musiatowicza i jego
syna Michała. Podczas 
spotkania mogliśmy wysłuchać 
opowieści związane z 
uzależnieniami, trudnym 
wychodzeniem z nałogu, były 

też poruszane tematy o dopalaczach czy innych 
używkach. Młodzież w tych czasach bardzo często 
zmaga się z wieloma uzależnieniami. Pan Jacek 
opowiedział nam też o trudnościach związanych z 
trudnym dorastaniem czy utratą bliskich nam osób. 
Uczniowie mogli też wysłuchać pięknych życiowych 
piosenek i dużo nauczyć się z tej lekcji. 

Wilczy szaniec-Wolfsschanze

Osadzona w lesie gierłomskim na wschód od 
wsi Gierłoż i 8km na wschód od Kętrzyna, 
tajna kwatera Adolfa Hitlera i Naczelnego
Dowództwa Sił Zbrojnych Niemiec w latach 
1941-1944r. Miała wielkość niedużej wioski. 
Mieściły się tam budynki takie jak: budynki 
biurowe, mieszkalne, budynek gwardii

przybocznej i służby bezpieczeństwa Rzeszy, garaże, kino, a nawet stacja kolejowa. Ważniejsze 
budynki były zabezpieczane grubą warstwą żelbetonu i pancerza. Ściany schronu Hitlera miały 
grubość 7m. 20 lipca 1944 roku został przeprowadzony przez oficerów Wermachtu z płk. 
Clausem von Stauffenbergiem na czele  zamach na Adolfa Hitlera. Stauffenberg podłożywszy 
bombę w Sali narad sytuacyjnych opuścił budynek tłumacząc się pilnym telefonem. Hitler 
wyszedł z zamachu bez większych obrażeń, miał jedynie obolałe ramię i poszarpane spodnie. 
W zamachu zginęły w sumie 4 osoby i 8 zostało rannych. Zamach 20 lipca był częścią planu 
„Walkiria”. Miałem okazję osobiście zwiedzić Wilczy Szaniec, niesamowite było to, że 
ośrodek wielkości małego miasteczka został wybudowany praktycznie dla jednej osoby, 
wysadzone i nadgryzione zębem czasu bunkry były monumentalne i cały czas robią wrażenie. 
Niesamowitym faktem było również to, że tymi samymi ścieżkami, którymi chodziłem między 
bunkrami chodził Adolf Hitler. Historia jest jednak ciekawa.                          Jakub Kłusek 



Warsztaty
profilaktyczne

W naszej szkole odbyły się 
warsztaty profilaktyczne.
Które miały różne ciekawe 
tematy. W klasach I-III
warsztaty miały tytuł ,,Dobre 
maniery” uczniowie mogli
dowiedzieć się jak 
zachowywać się w danej 
sytuacji. W kasach IV-VI
"Wykrzycz swoje imię" 
uczestnicy zajęć  porozmawiali 
o tym jak radzić sobie w 
trudnych sytuacjach, żeby nie 
bać się wezwać pomocy . 
Dowiedzieli się też ,że nie 

warto dusić w sobie zmartwień  tylko 
głośno o tym mówić co się nam 
dzieje. W klasach . VII-VIII" Stres
czy depresja?".  Warsztaty miały na 
celu pokazać młodzieży jak odkrywać 
swoje talenty, dbać o nie i robić 
wszystko aby je doskonalić. 
Mogliśmy się dowiedzieć ,że nie 
warto ulegać grupie znajomych, 
którzy robią coś nie 
odpowiedzialnego tylko postawić się 
im  i umieć powiedzieć słowo ,,NIE’’.  
To była cenna lekcja nauki , która 
zaowocuje w przyszłym naszym 
życiu.   



Słodki upominek na Dzień Nauczyciela 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły 
podstawowej i przedszkola zostali obdarowani
słodkimi wypiekami przygotowanymi przez 
Samorząd Uczniowski.



Mistrzostwo Województwa Lubelskiego w Ujeżdżeniu 

Uczennica naszej szkoły Aleksandra Semeryło wywalczyła 
Mistrzostwo Województwa Lubelskiego w Ujeżdżeniu w 
najmłodszej kategorii wiekowej młodzik podczas zawodów 
ujeżdżeniowych w Fideliusie 25.09.2021 u Pana Profesora 
Sławomira 
Pietrzaka. Ola
podczas
zawodów
dosiadała swojej 
klaczy czystej
krwi Arabskiej
Encina. To ich
udany debiut.

###########################################################################

Sukcesy Blanki Semeryło 

Nasza uczennica kl. II b Blanka Semeryło odniosła kolejne sukcesy. 
W Mistrzostwach Świata WDC AL w 10 tańcach zajęła wraz z 
partnerem V miejsce w kategorii do 10 lat- kombinacja 6 tańców. 

W Ogólnopolskim Chmielakowym Turnieju Tańca Towarzyskiego o 
Puchar Burmistrza Krasnegostawu zajęła III miejsce.  
Serdecznie gratulujemy!
Życzymy dalszych sukcesów! 



Dzień zdrowia psychicznego
10 października jest obchodzony światowy 

dzień zdrowia psychicznego. Akcja ta ma na celu 
pokazanie i zwiększenie świadomości jak 
powinniśmy dbać o dobrostan swojego zdrowia 

psychicznego. Dzień ten był również obchodzony w 
naszej szkole, z tej okazji p. Ewelina Kruk i p. Iwona
Sowa przygotowały dla uczniów losy losowane ze 
słoików i pudełek ,,okruchy szczęścia” i ,,sposoby na 
złość” oraz ,,słodkie cytryny” był też karty z myślami afirmacyjnymi dla dziewczyn i 
chłopaków. Podczas przerw każdy uczeń mógł wylosować taki los i przejrzeć karty.  

Na korytarzach nasze panie
pedagog i psycholog wywiesiły kartki z 
informacjami jak możemy i powinniśmy 
dbać o swoje zdrowie psychiczne, zostało 
tam umieszczone wiele ciekawych
informacji jak możemy dbać o swój stan 
zdrowia psychicznego.



ANDRZEJKI KL. 8 C

Co prawda nie wieczór, a andrzejkowa godzina
wychowawcza
w 8 c była pełna 
niespodzianek
Jakie będzie imię 
przyszłej żony 

czy męża?
Jaki będzie mój 
przyszły zawód? 

Losowanie
spodeczków, znaki zodiaku i ich znaczenie,
losowanie cukierków. Kto pierwszy wyjdzie za
mąż lub ożeni się?  To tylko niektóre z zabaw 
przygotowanych przez uczniów  Oj działo się



POPOŁUDNIE FILMOWE KL. 8 A 

12 października uczniowie klasy 
VIIIa wzięli udział w popołudniu 
filmowym. Tego dnia sala lekcyjna
zamieniła się w kino. Po wytężonym 
dniu nauki w doborowym
towarzystwie kolegów i koleżanek 
ósmoklasiści obejrzeli film " 
Nostalgia anioła".



Korzystając z 
pięknej  
jesiennej
pogody , klasa 8c
wraz z
wychowawczynią 
p. Iwoną 
Andruszkiewicz i p.
Moniką Dwojak 
wybrała się na 
klasowe ognisko
do Zaborka. Nie
zabrakło pysznych 
pieczonych
kiełbasek, 
klasowego meczu
czy zabaw na
świeżym 
powietrzu. Cel był 
jeden: dobrze się 
bawić , 

odpocząć  i 
nabrać sił, bo 
przecież to ostatni 
rok nauki w tej
szkole a egzamin
próbny tuż tuż... 



Wycieczka do
Warszawy

13 października, uczniowie klasy 
7, 8 i 5 pod czujnym okiem Pani Iwony
Kaliszuk, Pani Katarzyny Chilkiewicz,
Pani Iwony Andruszkiewicz, oraz Pana
Jarosława Kaliszuka, wybrali się na obfitą 
w atrakcje wycieczkę do Warszawy. Po 
dotarciu do Warszawy, odwiedziliśmy 
miejsce, w którym przedstawiono nam,

jak to jest być astronautą, oraz pokazano różne stroje, statki i 
maszyny za pomocą których przemieszczano ludzi do kosmosu. 
Następnie, udaliśmy się na kręgle. Rozgrywki prowadzili 
uczniowie, jak i nauczyciele. Uczniów z najwyższymi wynikami 
nagrodzono medalami.

Po udanych rozgrywkach, zostaliśmy zaproszeni na warsztaty z ciekłym azotem, na których 
pokazano nam jak z nim pracować i jakie ma 
właściwości. Uczniowie mogli sami się 



przekonać, jaką ma temperaturę i zastosowania. 
Później, wszyscy głodni, udaliśmy się na pyszny 
obiad do restauracji Andrzeja Polana.

Po skończonym obiedzie, udaliśmy się na 
długo wyczekiwane przez niektórych przystanek 

- stadion Legii. Uczniowie mogli zwiedzić 
prawie każdy zakątek stadionu, co 
oczywiście bardzo im się spodobało. W 
drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na 
szybką przekąskę w McDonaldzie, a 
następnie udaliśmy się w dalszą drogę 
powrotną do domu. 

 Wszystkim bardzo podobała się 
wycieczka, oraz miło wspominają 

wspólnie spędzonych czas .  

Marysia Owerko 8c.



Wycieczka do
Warszawy kl. 4

12 października 
klasy czwarte pojechały 
na wycieczkę do 
Warszawy.
Opiekunkami były 
panie: Iwona Kaliszuk,
Katarzyna Panasiuk,

Monika Salach-
Demidziuk i
Agnieszka Żuk.  

Po dotarciu
do stolicy
mieliśmy 
przyjemność 
oglądać spektakl w 

teatrze „Capitol”. Poruszał on ważne tematy 
dotyczące relacji wśród młodzieży oraz 
licznych problemów, np. hejtowania.

Następnie udaliśmy się na Grób 
Nieznanego Żołnierza, żeby obserwować 

zmianę warty. Przespacerowaliśmy 
się też pod Pałac Prezydencki. 
Kolejną atrakcją był przepyszny 
obiad w restauracji pana Andrzeja
Polana znanego z programu „Dzień 
dobry TVN”. Po zrobieniu licznych
zdjęć i zdobyciu autografów 
udaliśmy się na zwiedzanie Zamku 
Królewskiego.

Pogoda nam dopisała, więc 
przespacerowaliśmy się jeszcze po 
Starówce. Do domu wróciliśmy o 
godzinie 21:00. Wycieczka była 
bardzo udana!



Wyjazd integracyjny kl. IV a

Klasa 4a w środę 13 września 
była w Werchlisiu na ognisku. Był to 
czas integracji uczniów, ich rodziców i
nowej wychowawczyni p. Agnieszki
Żuk. Po emocjonujących podchodach 
w pobliskim lesie były konkursy, gry i 
zabawy w liściach, których jesienią 
jest bardzo dużo i aż zapraszają do 
zabawy!



„Cudze chwalicie – swoje pochwalcie”!

Dnia 12 października 2021 r. klasa 1 a wraz z 
paniami: Krystyną Kopczyńską i Ewą 
Korneluk oraz rodzicami wybrała się do 
Werchlisia na Piknik integracyjny. Hasłem 
przewodnim pikniku było motto „Cudze 
chwalicie – swoje pochwalcie”! Mając tak 
piekną okolicę, chcieliśmy odkryć to, co 
mamy tak blisko, by móc to poznać i 
podziwiać. 
Przygoda zaczęła się od wspólnych 
„Podchodów”. Jedna grupa wyruszyła w las, 
zostawiając po drodze zadania do wykonania i 
ukryła się w tajemniczym miejscu. Druga 
grupa miała te zadania wykonać i odszukać 

ukrytą grupę. Na końcu trasy był ukryty „skarb” dla wszystkich uczestników. 
Po intensywnym marszobiegu udaliśmy się na przygotowany poczęstunek. Były frytki, precle, 
pączki i inne smakołyki. 
Następnie odbyły się zabawy i gry integracyjne dla dzieci i ich rodziców. Było wiele śmiechu 
i radości. Na koniec iprezy każdy dostał niespodziankę. 

Zabawa się 
udała! Było 
wspaniale!



,,ZDROWO JEMY I ROŚNIEMY" 

Uczniowie klasy I c na lekcjach
edukacji przyrodniczej poznawali właściwe 
nawyki higieniczno-zdrowotne w ramach
realizacji projektu ,,ZDROWO JEMY I
ROŚNIEMY". Poszerzali też wiedzę : 
Dlaczego powinniśmy jeść owoce i 
warzywa?
Na zajęciach dzieci wykonały szaszłyki z 
owoców i soki owocowo- warzywne.
Wykonane własnoręcznie szaszłyki i soki 
wyciśnięte ze świeżych owoców i warzyw 
wszystkim bardzo smakowały. 





XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

4.10.2021 r. uczniowie klas 2-8 pisali teścik z tabliczki mnożenia w swoich kategoriach: klasy 
drugie- tabliczka do 30, klasy trzecie- tabliczka do 50, klasy 4-6 - tabliczka do 100, klasy 7-8
- trudniejsze przykłady do 500. 
Ekspertem tabliczki mnożenia została osoba, która rozwiązała test bezbłędnie.  
Eksperci w klasach 2-3:
2a: Jakub Litwiniuk;
2b: Zosia Chilkiewicz, Olaf Korlaga, Magda Romaniuk;
3a: Miłosz Mielnicki, Patryk Czuchan;  
3b: Magdalena Bazylczuk, Filip Łukijaniuk, Jakub Klimkiewicz, Oliwia Łyczewska, Maks 
Michalski, Krzysztof Szymiczek
Eksperci w klasach 4-6:
4a: Filip Janczuk, Aleksandra Pietruczuk, Grzegorz
Zieleniak, Kasia Zieleniak;
4b: Przemek Czuchan, Maja Myć, Lena Semeniuk, Patryk 
Wawryniuk;
4c: Julia Bilicz;
5a: Igor Bilicz, Wojtek Król, Michalina Żuk; 
5b: Karolina Chlipalska, Tomek Fedoruk, Radosław 
Toczyński;  
5c: Jakub Matusiewicz, Olga Panasiuk, Amelka Siedlecka,
Amelia Tokarska;
6a: Maja Daniluk, Paweł Michalski, Dominik Pawłowicz, 
Jakub Pietruczuk;
Eksperci w klasach 7-8:
7c: Grzegorz Rudko;
8b: Augustyna Butkiewicz, Jakub Kłusek, Antek 
Kuźmiński, Emilia Łepecka, Milena Tarasiuk. 
Gratulujemy najlepszym.
Wszystkim dziękujemy za włączenie się w akcję. 
Szczególne podziękowania dla uczniów klasy 7a i 7b za 
pomoc w organizację  



Recenzja książki Nancy H. Kleinbaum pt. „Stowarzyszenie umarłych poetów” 

       Stowarzyszenie umarłych poetów jest opowieścią o uczniach i nauczycielach jednej z 
amerykańskich szkół. Akcja książki toczy się w 1959 roku w Welton Academy. Jest to jedna z 
najlepszych szkół w tamtych czasach, ale obowiązują w niej surowe zasady i reguły. Jednym z 
głównych bohaterów jest John Keating - nowy nauczyciel literatury angielskiej, który nie 
akceptuje szkolnych programów nauczania. Swoich podopiecznych uczy samodzielnego
myślenia, kierowania swoim życiem, dobrego rozumienia poezji.  

„O kapitanie mój kapitanie” – tak uczniowie witali nauczyciela. Uczniowie od Keatinga
dowiadują się, że kiedyś istniało takie coś jak stowarzyszenie umarłych poetów. Chłopcy 
postanowili wznowić jego działalność, ale musiało to pozostać tajemnicą przed dyrektorem. 
Kolejną ważnym wątkiem jest kontakt między Neilem jednym z głównych bohaterów, a jego 
rodzicami. Jego ojciec pragnie by został lekarzem, czego Neil nie chce. Neil czuje, że powinien 
zostać aktorem. Udaję się na przesłuchanie, które ma wyłonić odtwórców ról w przedstawieniu 
pt. „Sen nocy letniej” Williama Shakespeare’a. Oczywiście Neil dostaję główna rolę, ale jego 
ojciec się nie zgadza, by ją zagrał, twierdzi że to tylko strata czasu. Neil jednak nie rezygnuje i 
okłamuje ojca jak Keatinga. Niestety kłamstwo ma krótkie nogi i szybko wychodzi na jaw. 
Wymyśla surową karę. Chłopak  nie może znieść tak ogromnej oziębłości swoich rodziców.  

A jeżeli chcecie wiedzieć, jak się skończy, to polecam wypożyczyć z naszej biblioteki, 
przyznam się, że na końcu uroniłam parę łez.  

Uczennica klasy 8b Oliwia Hładoniuk ষ

************************************************

A oto uczniowie do których uśmiechnęło się szczęście 
podczas ostatniego losowania piłek za rozwiązanie krzyżówki w 
naszej szkolnej gazetce. Serdecznie gratulujemy Oliwii, Jackowi i

Filipowi.

Dziękujemy tez panu 
Dyrektorowi za poświęcenie nam 
czasu i wylosowanie piłek. 



Krzyżówka dla klas 1-5               

1. Spada z jabłoni 

2. Kolor umożliwiający przejście 

przez jezdnię 

3. Wyciskany z cytryny

4. Opadające z drzew 

5. ……… Edukacji Narodowej

6. Stadnina słynie z tego zwierzęcia 

Krzyżówka dla klas 6-8 

1. Zwierzę o przeraźliwym śmiechu 

2. ……… to potęga 

3. Drzewo iglaste na choinkę 

4. 126p

5. Samolocik z kamerą 

6. Leci w kosmos z załogą 

7. Stołowy lub ziemny 

8. Najsłynniejszy polski rycerz 

Losy przynosimy do pani Iwony Andruszkiewicz

lub wrzucamy do kokosa stojącego na stole  

w pokoju nauczycielskim.

Imię i nazwisko ……………………………..

Klasa 1-5………………

Hasło: …………………       

Imię i nazwisko ……………………………..

Klasa 6-8………………

Hasło: …………………       


