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Egzemplarz bezpłatny

Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Pniewniku uroczyście otwarte
Nowoczesne wielofunkcyjne boisko sportowe, które powstało przy Szkole Podstawowej w Pniewniku zostało uroczyście oddane do użytku 30 kwietnia 2018r. W tym ważnym wydarzeniu wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice
oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Biura Wicemarszałka Senatu Marii Koc p. Michał Piotrowski, Wójt Gminy Korytnica p. Stanisław Komudziński, Dyrektor GZEAS-u w Korytnicy p. Grażyna Chrupek, główny księgowy GZEASp. Ewa Żelazowska, dyrektorzy szkół oraz radni gminy Korytnica, proboszcz parafii Pniewnik ks. Marek
Zdanowicz. Ceremonię poprowadziła p. Anna Wąsowska. Wszystkich zebranych przywitał gospodarz placówki dyrektor
p. Dariusz Adamczyk, który w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na duże znaczenie oddawanego do użytku obiektu nie
tylko dla szkoły, ale i całej lokalnej społeczności. Następnie wystąpił wójt gminy Korytnica p. Stanisław Komudziński.
Podkreślił, iż w gminie ostatnio nastąpił duży rozwój infrastruktury sportowej. Napełnił nas też nowymi nadziejami. Obiecał w najbliższym czasie wybudowanie przy naszej szkole sali gimnastycznej z prawdziwego zdarzenia. Obecna już od
dawna nie spełnia swojej roli. W dalszej kolejności głos zabrał Dyrektor Biura Wicemarszałka Senatu Marii Koc p. Michał
Piotrowski, który odczytał i przekazał na ręce dyrekcji szkoły list gratulacyjny. Potem odbyła się część artystyczna, w której uczniowie naszej szkoły popisywali się swoimi talentami tanecznymi, gimnastycznymi i recytatorskimi. Po niej wszyscy udali się przed budynek szkoły, gdzie odbyła się ceremonia otwarcia boiska. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali:
Wójt Gminy Korytnica – pan Stanisław Komudziński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pniewniku – p. Dariusz Adamczyk, Radny Gminy Korytnica p. Krzysztof Wasikowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pniewniku –p. Urszula Skibniewska, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły – uczeń kl. VII Jakub Jarząbek.
Obiekt poświęcił:: Proboszcz Parafii Pniewnik – ksiądz Marek Zdanowicz. Uczniowie wraz z nauczycielami wychowania
fizycznego złożyli przyrzeczenie, że będą współzawodniczyć w oparciu o poszanowanie zasad uczciwej rywalizacji
i uczestniczyć we wszystkich zawodach w duchu rycerskim dla chwały sportu i honoru naszej szkoły.
Całość zwieńczył poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców naszej szkoły. Nie obyło się bez pysznego tortu
w kształcie boiska wykonanego przez jedną z nauczycielek. Po uroczystości na nowo otwartym boisku odbył się Pierwszy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Korytnica. Wzięło w nim udział 6 drużyn chłopców i 3 drużyny dziewcząt ze
szkół w Pniewniku, Sewerynowie i Korytnicy. Zawody sędziował trener i nauczyciel wychowania fizycznego - Cezary
Replin. Pierwsze miejsce wśród drużyn dziewcząt zdobył zespół z Korytnicy, drugie—z Sewerynowa, natomiast trzecie
z Pniewnika. W kategorii chłopców wygrał zespół z Korytnicy, zaś drugie i trzecie zajęły drużyny z Sewerynowa.
Gratulujemy zwycięzcom, a pozostałym dziękujemy za sportową rywalizację. Mamy nadzieję, że nowy obiekt sportowy będzie długo i dobrze służył zarówno uczniom, jak i całej lokalnej społeczności, przyczyni się on do większego rozwoju kultury fizycznej, czego spodziewanym efektem będą liczne zwycięstwa naszych uczniów na zawodach sportowych.
Może kiedyś spełnią się marzenia o „dostojnym, helleńskim wawrzynie”.
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" Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy!"
Dnia 16 maja 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się rozstrzygnięcie pierwszego etapu VIII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla szkół podstawowych i przedszkoli pt. „ Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy!” zorganizowanego przez Placówkę Terenową KRUS w Węgrowie na terenie powiatu węgrowskiego przy
współpracy Starostwa Powiatowego w Węgrowie oraz sponsorów – Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie i Firmy
ROLMECH Oddział w Węgrowie, a także przez patrona medialnego „ Głos Węgrowa i okolic”.
W konkursie wzięło udział 145 uczniów z 20 szkół podstawowych Powiatu Węgrowskiego.
W spotkaniu wzięli udział: laureaci konkursu wraz z Rodzicami oraz Wicestarosta Węgrowski Halina Ulińska, Naczelnik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym Bożena Gierej, Kierownik Placówki Terenowej
KRUS w Węgrowie Adam Kowalczyk, zastępca prezesa Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie Małgorzata
Duszak, przedstawiciel Oddziału Firmy ROLMECH Katarzyna Mroczek, redaktor „ Głos Węgrowa i Okolic” Mateusz Majewski
oraz starszy specjalista ds. prewencji i rehabilitacji w Placówce Terenowej KRUS w Węgrowie Jarosław Gago, który przedstawił krótką prezentację dotyczącą przebiegu konkursu. Po prezentacji głos zabrała Wicestarosta Węgrowski Halina Ulińska, która
mówiła o trudach pracy na wsi i dbaniu o bezpieczeństwo. Kierownik Placówki Terenowej Adam Kowalczyk ogłosił wyniki
konkursu. Gratulowano laureatom talentu plastycznego oraz osiągniętego sukcesu i wręczono nagrody. Spotkanie odbyło się w
miłej atmosferze.
Laureatami Konkursu zostali:
Grupa I ( klasy 0 –III):
I miejsce - Laura Boruc Klasa 0 Publiczne Przedszkole w Krypach
II miejsce - Lena Dębska Klasa II Szkoła Podstawowa w Pniewniku
III miejsce - Natalia Zalewska Klasa II Szkoła Podstawowa w Pniewniku
Wyróżnienie - Damian Zalewski Klasa III Szkoła Podstawowa w Pniewniku
Grupa II ( klasy IV – VII ):
I miejsce - Wiktoria Rydzewska Klasa VI Szkoła Podstawowa w Stoczku
II miejsce - Justyna Wielądek Klasa IV Szkoła Podstawowa w Korytnicy
III miejsce - Nikola Grenda Klasa V Szkoła Podstawowa w Grygrowie
Wyróżnienie - Julia Wójcik Klasa VI Szkoła Podstawowa w Stoczku
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XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W dniu 9 maja do Gminne Biblioteki Publicznej w Korytnicy przyjechali aktorzy Teatru Lalek BAJKA z przedstawieniem kukiełkowym na podstawie bajki H.CH. Andersena pt. „Calineczka”. Na spektakl przybyły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Pniewniku z kl. „0” i kl. II wraz z wychowawczyniami p. Grażyną Zalewska i p. Grażyną Laskowską oraz uczniowie kl. „0”
z Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy z wychowawczynią p. Mirosławą Rabińską. Młodzi widzowie z zaciekawieniem oglądali niezwykle barwna opowieść o przygodach małej, pięknej dziewczynki o dobrym sercu. Wydarzeni jakie przeżyła
Calineczka uświadomiły dzieciom, że zewnętrzne piękno nie zawsze jest powodem do szczęścia, ale to dobroć okazywana innym i bezinteresowna pomoc pomaga nam to szczęście osiągnąć.
Teatr to jedna z form przekazywania treści zawartych w książkach. Słowo oglądane jest o wiele łatwiej i chętniej odbierane przez czytelników. My bibliotekarze doskonale o tym wiemy i dlatego podczas tegorocznego XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, który przebiegał pod hasłem „(Do)wolność czytania” i trwał od 8 do 15 maja, zaprosiliśmy naszych najmłodszych czytelników na przedstawienie teatralne. Idę obchodów Tygodnia Bibliotek bardzo trafnie podkreślają słowa wypowiedziana na wstępie spotkania przez dyrektor Biblioteki p. Agnieszkę Giers – „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek to akcja, która
każdego roku przebiega pod innym hasłem, ale zawsze działania podejmowane przez Bibliotekę oscylują wokół książki i promocji czytelnictwa”.
Po zakończonym spektaklu dla zaproszonych dzieci został ogłoszony mini konkurs plastyczny na ilustrację do obejrzanej bajki. Dla zwycięzców przygotowano dyplomy oraz nagrody książkowe.
A. Poławska

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
W dniach od 09.04 – 14.04.2018 roku w Szkole Podstawowej
w Górkach - Grubakach realizowany był projekt pod nazwą :”TYDZIEŃ
PROMOCJI ZDROWIA ”, którego głównym celem była realizacja podstawy
programowej oraz promocja właściwego odżywiania i profilaktyki medycznej, a także zwrócenie uwagi na aktywność fizyczną wśród dzieci i dorosłych.
Pierwszym zadaniem dla uczniów klas IV-VII było stworzenie plakatu promującego zdrowy styl życia. Przez tydzień towarzyszyły one
wszystkim działaniom oraz zawisły na trasie biegu w naszej miejscowości.
Drugiego dnia uczniowie klasy siódmej przeprowadzili podczas
przerw między lekcjami ćwiczenia dla swoich młodszych kolegów.
Kolejnym zadaniem projektu było przygotowanie w każdej klasie
zdrowego poczęstunku dla dzieci. Dzieci wykonywały różne zdrowe dania:
soki, sałatki owocowe, koktaile owocowe, kanapki, szaszłyki owocowe .
Środa obfitowała w spotkania podczas których Karol Dzieciątko, absolwent naszej szkoły opowiadał o swojej pasji bieganiu, o pomaganiu innym. Kolejną prelegentką była pani Maja Dąbrowska – pielęgniarka ze Szpitala Powiatowego w Węgrowie. Głównym celem tego spotkania było propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia z naciskiem na podkreślenie
korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców oraz świadomości dużej roli aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia i witalności.
Czwartego dnia znów dominował ruch. Tego dnia odbył się „Bieg po zdrowie”, który został przeprowadzony w ramach programu „Żyj smacznie i zdrowo”. Biegali wszyscy: dzieci z oddziału przedszkolnego, klasy młodsze, klasy IV-VI,
klasa VII oraz dorośli - rodzice i nauczyciele. Laureatom wręczono nagrody i dyplomy a wszystkim własnoręcznie wykonane
medale. Na zakończenie odbyło się losowanie nagród w postaci drobnych upominków spośród losów z numerami startowymi
uczestników biegu. Było mnóstwo śmiechu i wrzawy, bo bieg
wytworzył mnóstwo endorfiny.
W piątek nastąpiło podsumowanie. Uczniowie zaprezentowali
przedstawienie pod znamiennym
tytułem „Szanuj zdrowie jak je
masz, bo o inne bzdury dbasz”.
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Kapliczki, krzyże i figurki przydrożne w mojej miejscowości”
W tym roku szkolnym odbył się kolejny konkurs plastyczny dla przedszkoli, którego tematem były „Kapliczki, krzyże i
figurki przydrożne w mojej miejscowości”. Organizatorem tego przedsięwzięcia od wielu lat jest Katolickie Przedszkole św.
Antoniego w Węgrowie, Wydział Katechezy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie i Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.
Celem konkursu było zdobywanie wiedzy na temat historii powstania kapliczek, krzyży i figurek w rodzinnej miejscowości, poznanie krzyża jako symbolu odkupienia ludzi , zapoznanie z funkcją krzyża, kapliczki jako miejsc zgromadzenia społeczności lokalnej podczas nabożeństw majowych, czerwcowych, poświęcenia pól,
wyprowadzenia zmarłych oraz rozwijanie zdolności dzieci. Odbywał się on w dwóch
etapach: przedszkolny i finałowy, na który wpłynęło 301 prac.
Podsumowanie konkursu odbyło się 11 maja w Katolickim Przedszkolu św. Antoniego . W uroczystości uczestniczył między innymi ks. bp. Tadeusz Pikus Ordynariusz
Drohiczyński, który pogratulował wszystkim dzieciom udziału w konkursie i pięknych
prac. W skład komisji, która wyłoniła laureatów weszli: ks. Krzysztof Mielnicki
(dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Roman Postek (historyk sztuki) i Małgorzata Pepłowska (twórczyni ludowa).
Wybór był bardzo trudny, tym bardziej miło nam poinformować, że III miejsce w kategorii dzieci 5 letnich zajął Gabriel Antoniuk ze Szkoły Podstawowej im. ks. Bpa
Franciszka Jaczewskiego, który pod opieką pani Agnieszki Morawskiej wykonał rysunek przedstawiający modlącego się go przy krzyżu w jego rodzinnej miejscowości.
Gabryś na galę finałową przybył wraz z mamą, która była bardzo dumna z syna.
Podsumowanie konkursu uświetniły występy artystyczne wychowanków Katolickiego
Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie oraz podopiecznych ogniska muzycznego
działającego w Węgrowskim Ośrodku Kultury.
Zdjęcie ze strony http://drohiczynska.pl

Podsumowanie diecezjalnego konkursu "Dary Ducha Świętego w życiu człowieka"
Po raz ósmy został zorganizowany konkurs przeznaczony dla Szkół Podstawowych. Tegoroczna edycja była zatytułowana. 10 maja 2018 r. odbyło się podsumowanie diecezjalnego konkursu "Dary Ducha Świętego w życiu człowieka".
Zanim nastąpił moment wręczenia dyplomów i nagród, uczestnicy mieli okazję obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów SP w Sabniach. W programie słowno – muzycznym zaprezentowano siedem darów Ducha Świętego.
Wręczenia nagród dokonali: ks. bp Tadeusz Pikus, Dyrektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty
w Siedlcach Adam Skup, Wójt Gminy Sabnie – Ireneusz Wyszyński oraz Dyrektor Wydziału katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie – ks. kan. dr Krzysztof Mielnicki. Gospodarzem spotkania była Dyrektor Zespołu Szkół
w Sabinach Anna Siemieniuk.
Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych i nauczycieli katechetów z terenu Diecezji Drohiczyńskiej.
W konkursie wzięło udział dwustu pięćdziesięciu uczestników ze szkół podstawowych w terenu diecezji drohiczyńskiej. Konkurs obejmował 3 kategorie: praca plastyczna klasy I – III (nadesłano 86 prac), praca plastyczna klasy IV-VII (nadesłano 106
prac) lub praca literacka – wiersz (nadesłano 36 prac), projekt
edukacyjny (nadesłano 6 projektów).
W uroczystości udział wzięli nie tylko laureaci, ale
także nauczyciele i katecheci prowadzący, księża, rodzice oraz
zaproszeni goście. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Górkach—Grubakach pracujący pod
kierunkiem pani Agnieszki Morawskiej.
W kategorii projekt edukacyjny zostali nagodzeni”

Jolanta Krynicka, Wiktoria Poniatowska, Monika Kalata

Karolina Górska, Kacper Kubuj, Sebastian Jaskuski

W i k to ri a Ką d z ie l a, M i k o łaj Ka rb o ws k i .
Wszyscy są uczniami klasy VI w.w szkoły.
Zdjęcie ze strony http://drohiczynska.pl
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W Borkach Wyrkach odbywał się na początku maja Regionalny Przegląd Amatorskich Zespołów Tanecznych. Przybywały tam zespoły z trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Organizatorzy, czyli Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel”, prowadzące Zespół Szkół Niepublicznych w Borkach-Wyrkach obliczyli, że podobnie
jak w poprzednich latach, przez parkiet sali sportowej przewinęło się około tysiąca tancerzy ze szkół i przedszkoli, ośrodków
kultury i szkół tańca – od przedszkolaków do dorosłych i od tańca ludowego po dyskotekowy. Gminę Korytnica w kategorii
tańca ludowego reprezentował zespół ze Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach – Grubakach.
Pierwszy zespół ludowy "Korytnickie promyczki" powstał w inicjatywy wójta - Stanisława Komudzińskiego i Grażyny Chrupek - dyrektor GZEAS. Obecny kontynuuje rozpoczęte działanie, chociaż należą do niego dzieci ze Szkoły w Górkach Grubakach. Podtrzymuje rozpoczętą działalność spełniając przy tym pragnienie lokalnej władzy, której bliskie jest kultywowanie polskiej tradycji ludowej. Grupa młodsza zaprezentowała „Krakowiaka”, starsza –wiązankę tańców góralskich. Grupę od
września prowadzi choreograf pani Monika Świerczewska - Szlanta. Pomimo tak krótkiego okresu prób młodsi zajęli II miejsce
a starsi zdobyli wyróżnienie.

XXXV Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego
Dnia 18 maja 2018r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korytnicy odbyły się eliminacje gminne do XXXV Konkursu
Recytatorskiego dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego. W Konkursie wzięło udział 15 uczniów z trzech szkół podstawowych
z terenu Gminy Korytnica w Pniewniku, Korytnicy i Maksymilianowie.
Uczestnicy Konkursu rywalizowali ze sobą w dwóch grupach wiekowych, uczniowie kl. I-III i uczniowie kl. IV-VI.
Każdy z nich recytował wybrany wiersz oraz fragment prozy.
Jury w składzie: p. Izabela Derlatka, p. Lidia Rowicka oraz p. Agata Poławska
wyłoniło zwycięzców:
Zwycięzcy I grupy wiekowej
1.Natalia Dymowska /SP Pniewnik/
2.Lena Dębska /SP Pniewnik
3.Karolina Giers /SP Pniewnik
Zwycięzcy II grupy wiekowej
1.Hubert Siwczyk /SP Korytnica
2.Karolina Świętochowska /SP Pniewnik
3.Weronika Mróz /SP Maksymilianów
Laureaci Konkursu otrzymali bardzo ciekawe tematycznie i pięknie wydane, przygotowane przez bibliotekę nagrody
książkowe.
Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział:
1.Lena Wasiewicz / SP Korytnica
2. Lena Radzio / SP Korytnica
3. Kacper Górski / SP Korytnica
4. Karolina Dymowska / SP Pniewnik
5. Klaudia Świetochowska / SP Pniewnik
6. Wiktoria Bieniek / SP Korytnica
7. Gabriela Żmuda / SP Korytnica
8. Klaudia Księżak / SP Maksymilianów
9. Justyna Suchocka / SP Maksymilianów
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy pięknych występów, natomiast zwycięzcom życzymy dalszych
sukcesów.
A. Poławska
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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w GBP w Korytnicy
Dnia 23 kwietnia 2018r. Gminną Bibliotekę Publiczną w Korytnicy odwiedzili
uczniowie kl. V z Zespołu Szklono - Przedszkolnego w Korytnicy wraz
z wychowawczynią p. Agnieszką Kałuską. Słuchaczy w tematykę spotkania
wprowadziła dyrektor Biblioteki p. Agnieszka Giers, cytując słowa słynnego
mówcy rzymskiego Marka Tuliasza Cycerona „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach”, podkreślając tym walory czytania książek.
Następnie dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich” oraz specjalnie na ten dzień przygotowana wystawę zbiorów bibliotecznych. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali informacji popularyzujących Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz ciekawostek z dziedziny księgarstwa i rynku wydawniczego. Była też okazja do wspólnego czytania fragmentów prezentowanych książek. Na koniec każdy
z uczniów mógł wypożyczyć wybraną książkę.
Dzień 23 kwietnia od 1995 roku obchodzony jest jako Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Jest to święto mające na celu promowanie czytelnictwa,
wspieranie edytorstwa i szerzenie edukacji w zakresie ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
A. Poławska

W magicznym świecie baśni Andersena

Dnia 20 kwietnia 2018r. dzieci z oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Korytnicy wraz z wychowawcami p. Mirosławą Rabińska, p. Izabelą Derlatka oraz p. Anną Sawicka wybrały się do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy. Spotkaniu pt. „W magicznym świecie baśni Andersena” odbyło się w ramach cyklu „Kwiecień przeplatany baśnią
i legendą”. Tego dnia do Biblioteki zaproszono rodziców p. Monikę Lendzioszek, p. Marzenę Karaban oraz p. Magdalenę Jaczewską, które przeczytały przedszkolakom trzy baśnie Hansa Christiana Andersena „Latający kufer”, „Dzikie łabędzie”
i „Krzesiwo” wprowadzając małych słuchaczy w magiczny baśniowy świat. Jedna z mam, p. Monika Lendzioszek do głośnego
czytania bajek zaangażowała starszych synów Antka i Leszka oraz ich przyjaciół Olę i Jakuba.
Dzieci słuchały z zainteresowaniem i poprawnie odpowiadały na zadane im pytania. Na podstawie przedstawionych ilustracji
świetnie odgadywały tytuły bajek. Z zainteresowaniem oglądały przygotowane dla nich książki z bajkami.
Na zakończenie spotkania zaproszone Mamy otrzymały podziękowanie w postaci przygotowanych tematycznie dyplomów
oraz książek dobranych specjalnie na tę okazję przez dyrektor Biblioteki
p. Agnieszkę Giers.
„Głośne czytanie dzieciom wzbogaca ich słownictwo, kształtuje wyobraźnię i fantazję. Tego rodzaju obcowanie z książką budzi emocje, wpływa na kształtowanie cech charakteru oraz osobowości. Jest początkiem drogi do poszukiwania zainteresowań”
– podkreśliła dyrektor GBP p. Agnieszka Giers.
A. Poławska
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NIEZWYKŁY GOŚĆ

Dzień Europejski w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie 9 maja, w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie,
w związku z obchodami Dnia Europy, zorganizowaliśmy Dzień Europejski, którego celem było poszerzenie wiedzy na temat
Unii Europejskiej. Na początku uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą powstania Unii, jej założycieli, symboli i głównych celów działania. Najważniejszym wydarzeniem dnia była wizyta niezwykłego gościa pochodzącego z Belgii, Przewodniczącego Rady Europy w latach 2009 – 2014 Hermana Van Rompuy wraz z małżonką. Dla naszej małej społeczności
szkolnej było to niesamowicie ważne spotkanie, podczas którego nasz gość opowiedział nam o celach, jakie przyświecają Unii
Europejskiej od początków jej istnienia, swojej pracy w strukturach unijnych oraz podróżach, jakie miał okazję odbyć w czasie
trwania swojej kadencji. Pan Herman Van Rompuy cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na wszystkie zadawane przez naszych
uczniów pytania. Wykazał się również dużą dozą poczucia humoru. Na pytanie, które polskie danie najbardziej mu smakuje odpowiedział, że jadowskie lody. Goście z dużym zainteresowaniem oglądali naszą szkołę, warunki, w jakich uczą się polskie
dzieci, a także byli szczerze zachwyceni położeniem szkoły w bliskim sąsiedztwie przyrody. Po spotkaniu uczniowie klas II –
VII uczestniczyli w zajęciach warsztatowych „Zjednoczona w różnorodności”, podczas których rozwiązywali krzyżówki, rebusy, zagadki i inne ciekawe zadania związane z Unią Europejską. Warsztaty wzbogaciły wiedzę uczniów, przybliżyły kulturę
i zwyczaje poszczególnych państw UE. Ten dzień na długo zostanie w naszej pamięci.
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Nagroda w konkursie Winiar
Szkoła w Górkach – Grubakach wzięła udział w 8. Edycji programu
„Żyj smacznie i zdrowo . W tej edycji konkursu zadaniem zgłoszonych do programu klas było zorganizowanie wydarzenia społecznego nawiązującego do
wydarzeń z gry Yedzo. Aby praca została uznana za konkursową należało wziąć
udział w jednym z trzech konkursów cyklicznych „Smaczny i zdrowy posiłek”
na Autorską Kartę Dania, przesłać sprawozdanie nieprzekraczające 5000 znaków oraz dołączyć maksymalnie 5 zdjęć oraz/lub filmik trwający do 120 sekund
nie przekraczający wielkości do 50MB obrazujący „Wydarzenie Społeczne”.
Klasa siódma, zgłoszona do konkursu, przygotowała kartę dania. Nauczyciel
odpowiedzialny za ten program włączył do swoich działań całą społeczność
szkolną, bo wpisują się one w program profilaktyczno- wychowawczy placówki.
Dlatego właśnie została przygotowana pogadanka z zaproszoną pielęgniarką na
temat propagowania wśród uczniów zdrowego stylu życia z naciskiem na podkreślenie korzyści płynących ze spożywania warzyw i owoców oraz świadomości dużej roli aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia i witalności. Kolejnym elementem zadania było zorganizowanie biegu ulicznego, który został rozegrany w różnych kategoriach wiekowych. Wzięli w nim udział zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice. Po nim wręczono nagrody wszystkim uczestnikom, ale także spożywano posiłek regeneracyjny przygotowany przez uczniów
wszystkich oddziałów wraz z wychowawcami. Działanie te spotkały się z uznaniem komisji konkursowej, która oceniała w pierwszej kolejności jakość nadesłanego zgłoszenia oraz zgodność z założonym regulaminem. Ważna była również
wartość artystyczna nadesłanych zdjęć i filmów. Głównym kryterium w ocenie
stanowiło pomysłowość i oryginalność zorganizowanych Wydarzeń Społecznych
oraz widoczne powiązanie z jedną z trzech kart wydarzeń z gry Yedzo – Bieg
uliczny, Klasówka oraz Impreza. Dodatkowo punktowane były zgłoszenia,
w których relacja została zamieszczona w mediach internetowych, na stronie
szkoły lub w mediach społecznościowych szkoły bądź instytucji lokalnych. Nagrodami w konkursie Yedzo Go jest bon na sprzęt sportowy do
sieci sklepów Decathlon na kwotę 15 000 zł, laptop na nauczyciela, koszulki
i worki dla zwycięskiej klasy oraz zorganizowany przez Zespół Programu dzień z atrakcjami oraz wizyta ambasadora programu
Sheo. Wręczenie nagród odbyło się 5 czerwca 2018 r. To był niezwykle pasjonujący
dzień dla wszystkich. Dzieci mogły samodzielnie przygotowywać sałatki wg własnego
pomysłu i skonsultować swój wybór ze specjalistką ds. żywienia – Katarzyną Zadką,
zrobić sobie zdjęcie oraz zdobyć autograf
Sheo, rozwiązać quiz dotyczący zdrowego
żywienia na tabletach oraz „poćwiczyć” sumo.

Biuletyn redagują nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego
w Górkach Grubakach
Tel. ( 025) 661 22 85
e– mail: sp_gorkigrubaki@op.pl
Nie ingerujemy w treść zamieszczanych artykułów, nie skracamy ich, nie przeredagowujemy.
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