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Co w szkole piszczy… 

 

 Wróciliśmy po feriach, 

szkoda, że tak krótko. 

 Niestety koniec karna-

wału.  

 8 marca —Dzień Kobiet. 

 Za parę dni rozgrywki w 

siatkówkę. 

 Czekamy na wiosnę. 

 

W tym numerze: 

WOŚP. 2 

Walentynki. 2 

Nasze sportowe 

sukcesy. 
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Jestem Fair - Play. 
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Nasi najlepsi. 

 

 

TIK w pracy z 

uczniami .... 
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Konkurs recytatorski 

Dnia 27 stycznia przeprowadzony został w naszej szkole Konkurs recytatorski pod 

hasłem „Zdrowy styl życia”. Wzięły w nim udział dzieci z klas 0-3. 

 

Komisja w składzie: Dyrektor: P. Magdalena Osińska, Wicedyrektor P. Ewa Brzeziń-

ska, P. Krystyna Brzezińska oceniła uczestników w dwóch kategoriach: 

klasy:  0 – 1 

I miejsce – Zuzanna Sikora 1b 

II miejsce – Bartek Biskowski 1b 

III miejsce – Natalia Smolis 1e 

wyróżnienie – Łucja Kornacka 

  

klasy:  2 – 3 

I miejsce – Franciszek Czerwiński 2d 

i Rozalia Rewerska 2d 

II miejsce – Ola Smolis 3b 

III miejsce – Oliwia Wróbel 2d 

Organizatorki konkursu: B. Konkel i U. Stępień. 

Jak co roku odbyło się w naszej szkole z tej okazji wiele uroczystości klasowych i 

przedstawień. 

Dzień Babci i Dziadka 
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W  dniu 10 stycznia  2016 roku w naszej szkole odbyła się Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy, tak zwany WOŚP. W tym roku pobiliśmy rekord Marek, 

ponieważ zebraliśmy wspólnie około 120  tysięcy złotych, co w tamtym roku 

było niemożliwe. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na zakup specjali-

stycznego sprzętu dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na 

oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej 

seniorów. Tego dnia około 250 wolontariuszy z mareckich szkół  kwestowało 

między innymi w M1, Parku Handlowym Ikea, sieci sklepów Biedronka oraz 

przed bramami mareckich kościołów. 

  Anonim 

WOŚP 

 

Mój prezent na dzień babci 

 
Beycy 

Walentynki – coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego 

wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. 

Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisa-

ne wierszem). Na Zachodzie, zwłasz- cza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, 

czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Walentynki są obchodzone w połu-

dniowej i zachodniej Europie od śre- dniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła 

do walentynkowego grona znacznie później. 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem wiązane jest ono ze zbieżnym ter-

minowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na po-

szukiwaniu wybranki serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny. Współczesny dzień zakochanych nie ma 

jednak bezpośredniego związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest kojarzony z takimi 

postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. 

Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, 

obchodzonego 14–15 lutego ku czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeństwa. 

Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzyskały 

jednak dopiero w latach 90. XX wieku. Jedyne i największe w Polsce odbywają się corocznie od 14 lutego 2002 roku w 

Chełmnie - mieście zakochanych, prawdopodobnie od śre-

dniowiecza, w chełmińskim kościele farnym pw. Wniebo-

wzięcia NMP (1280-1320) relikwii św. Walentego, połączo-

no tu lokalny kult św. Walentego z tradycją anglosaską. 

Święto to konkuruje o miano tzw. święta zakochanych z 

rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą 

Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca i jest okazją do ob-

darowywania się drobnymi upominkami. 

Julia Sapcio 

 Walentynki 
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Walentynki!!!  

Wszystko jedno gdzie ja będę  

Chodź tysiąc przejdę mil  

Kocham Cię i kochać będę  

do ostatnich życia chwil 

Kocham twoje ładne oczy  

Kocham kolor twych warkoczy  

Kocham twoją rączkę białą  

Ciebie, miła, kocham całą! 

Kocham, kocham ja szalenie!  

Kochać, kochać to marzenie.  

Kochaj, kochaj Ty mnie też!  

Ja Cię kocham, przecież wiesz! 

 

W dniu 14 lutego obchodzimy Walentynki. Nazwa tego święta pochodzi 

           od imienia św. Walentego, patrona zakochanych. W tym dniu  dajemy sobie   

           kartki z życzeniami a w naszej szkole zwyczajem stało sie wysyłanie  

          Walentynek przez Pocztę Walentynkową. No cóż, mogę Wam tylko życzyć  

          szczęśliwych Walentynek i abyście spędzili je z tymi, których kochacie. 

                                                                                                           MadrAlina 

 

Dnia 15 stycznia 2016 r. odbył się w naszej szkole II Szkolny Turniej Tenisa Stołowego. 

 

W turnieju wzięło udział prawie 30 uczniów z klas 4 – 6.  

Poziom gry był wysoki i nie brakowało emocji wśród grających.  

Po zaciętej walce wyłoniliśmy najlepszych. 

W kategorii dziewcząt wyniki przedstawiają się następująco: 

 I miejsce – Milena Prochowska 

 II miejsce – Julia Tuszyńska 

 III miejsce – Magda Jarocka 

 IV miejsce – Alicja Wicińska 

W kategorii chłopców zwyciężyli: 

 I miejsce – Adrian Mikołajczyk 

 II miejsce – Radek Iskra 

 III miejsce – Wiktor Zych 

 IV miejsce – Mateusz Wierciński 

Organizatorki: W. Bereda -Tomala,  

A. Konopka 

 

 Nasze sportowe sukcesy 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG64HOxaTKAhWBuRoKHctMA3AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fsp34.lublin.pl%2Fobrazy%2Fwalentynki%2F&psig=AFQjCNGeTRoOSvdMlukaBwS3rRG28JN8UQ&ust=1452697372980816
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 Jestem Fair - Play od A do Z 

W dniu 20.01.2016 odbył się apel podsumowujący kilkutygodniowy projekt „Jestem Fair – Play od A do Z”  w 

czasie którego przypominaliśmy sobie bądź poznawaliśmy  zasady savoir – vivre-u, fair play – czy mówiąc bar-

dziej po polsku – dobrego zachowania. 

 

W projekcie wzięła udział zdecydowana większość społeczności szkolnej,  wykonano wiele prac plastycznych, 

prawie wszyscy uczniowie wzięli udział w wielkim szkolnym teście na  mistrza savoir – vivre-u. Samorząd Szkol-

ny Opracował Szkolny Kodeks Dobrego Zachowania. 

„Szkolnymi Mistrzami Savoir – Vivre-u”  zostały dwie osoby z maksymalną ilością punktów: 

Są to : 

1. Tadeusz Chmielik – klasa 6b 

2.  Jan  Krawiec – klasa 3c 

Klasy o najwyższej ilości punktów uzyskanych grupowo to: 

W kategorii klas 1-3:  klasa 3c 

W kategorii klas 4-6:  klasa  6a 

W kategorii  plac plastycznych  konkursu złożono ponad 80  rysunków i plakatów. 

Jury składające się z 3 nauczycieli i 2 przedstawicieli samorządu uczniowskiego oceniło prace biorąc pod uwagę 

zgodność pracy z tematyką, formę, estetykę pracy i samodzielność wykonania. 

Nagrody otrzymali uczniowie z taką samą ilością punktów: 

1. Milena Woźniak – klasa 6b 

2. Kacper Janusz – klasa 4b 

3. Radek  Iskra – klasa 4c 

4. Anita Gruszewska – klasa 6c 

5. Ola Wierzbicka – klasa 5a 

6. Martyna Kisiel – klasa  5a 

7. Ola Gawkowską – klasa 4c 

8. Bartek Celmer – klasa 4b 

9.  Zuzia Zawadka – klasa 5a 

10. Magda Ostrowska  – klasa 4a 

11. Weronika Biarda – klasa 3c 

12. Ewa Dąbrowska – klasa 2b 

Uczestnikom  gratulujemy  udziału w projekcie,  bo zwycięzcami są ci wszyscy, którzy poznane zasady stosują i 

będą stosować w życiu codziennym. 

Janina Konowalska 



NAJLEPSI UCZNIOWIE W I SEMESTRZE  

ROKU SZKOLNEGO 2015/16 Z KLAS IV-VI  
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„TIK  w szkole ... 
W okresie od grudnia 2014 do grudnia 2015 w szkole realizowaliśmy  projekt mający na celu  

lepsze wykorzystanie dostępnych nam technologii komunikacyjnych. Sam projekt tak na-

prawdę rozpoczął się w październiku 2014 wizytą pani Evy Gulyas, nauczycielki ze szkoły 

podstawowej w  Bicske, małego miasta niedaleko Budapesztu  na Węgrzech. Pani Eva odwie-

dziła wiele klas obserwując m.in. wykorzystanie komputerów, tablic interaktywnych czy In-

ternetu (matematyka, język angielski, SI, informatyka) opowiedziała nam o swojej szkole i o tym, jak wykorzystują 

nowoczesne technologie  komunikacyjne. Dzięki filmowi, który został zrealizowany aby pomóc choremu uczniowi ich 

szkoły (film dostępny pod adresem: http://www.youtube.com/watch?v=h_nmZ5aweBE ) poznaliśmy też Bicske. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

W kwietniu 2015 z kolei 3 osoby z naszej szkoły - 2 nauczycieli informatyki i jeden języka angielskiego - odwiedziły 

Biscke, gdzie mieliśmy okazję obserwować wykorzystanie TIK na lekcjach informatyki, języków obcych, plastyki, 

nauczania początkowego.  

W czasie spotkania z uczniami i nauczycielami szkoły pokazaliśmy prezentacje Power Point przygotowane przez na-

szych uczniów i nauczyciel i- o szkole, Markach, Mazowszu i Polsce a także prezentację o polskim systemie eduka-

cji. Uczniowie węgierscy najwięcej pytań mieli o różne działania dodatkowe- takie jak mam talent, konkurs recyta-

torski, czy dodatkowe  zajęcia sportowe wyrażając chęć przyjazdu do nas i wzięcia udziału w tych zajęciach. 

 

 

 

 

 

 

 

Z finansów projektu dokupiliśmy 5 tabletów  tak,  aby w klasie 24 osobowej była możliwa praca w parach z wyko-

rzystaniem 12  tabletów.  

W najbliższym czasie  klasy 4-6 obejrzą zwiastun filmu przygotowanego w ramach projektu  przez uczniów klasy 

5b na który już serdecznie  zapraszamy!                                                                                                                  

Koordynatorem szkolnym projektu była pani Janina Konowalska 

 

spotkanie z dyrektorem szkoły język angielski lekcja plastyki język angielski z p. Evą Gulyas 

lekcja informatyki język angielski z koordynatorem wę-

gierskim projektu p. Evą Pato Csabane 
po angielsku o Polsce 

październik 2014 - klasa 4b z p. Evą 

Gulyas i p. Robertem Bacą 

    obserwacja lekcji klasy 2c  

z p. Anną Konopką    
pani Eva Gulyas z klasą 4c                    

na lekcji języka angielskiego 
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http://www.youtube.com/watch?v=h_nmZ5aweBE

