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Wiosna z Julianem Tuwimem
21 marca w Szkole Podstawowej w Sewerynowie świętowaliśmy I dzień wiosny. Organizacją uroczystości zajęła się
p. Małgorzata Wasiewicz. Hasło imprezy to „Pociąg do czytania”, a motywem przewodnim były wiersze Juliana Tuwima.
Lokomotywa, Abecadło czy Tańcowały dwa Michały – kto z nas nie pamięta tych utworów? Cóż, okazuje się, że dla
najmłodszych są to teksty nieznane. W trakcie święta wiosny dzieci miały okazję wysłuchać tych utworów – i to zarówno w
wersji czytanej, jak i muzycznej. Lektura przeplatana była konkursami czytelniczymi dotyczącymi wierszy. Uczniowie - podzieleni na klasy - musieli zapamiętać jak najwięcej szczegółów z usłyszanych tekstów. W rywalizacji wzięli udział również nauczyciele. Dużą popularnością cieszyły się teledyski do wierszy Tuwima. Poszczególne klasy wykonywały ilustracje do utworów,
a na bazie niektórych zaprezentowano krótkie, lecz zabawne inscenizacje.
W każdym razie zima została pożegnana z hukiem – dosłownie, był to bowiem huk pękających balonów, przygotowanych specjalnie na tę okazję.
SP Sewerynów

Dokamianie ptaków zimą 2017
W oddziale przedszkolnym w Pniewniku w ramach edukacji ekologicznej został ogłoszony
przez wychowawcę p. Grażynę Zalewską klasowy konkurs pn. „Karmniki dla ptaków”. Konkurs
ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które bardzo chętnie wzięły w nim udział.
Rodzice wraz z dziećmi wykonali piękne karmniki, które zostały przyniesione przez nie do oddziału przedszkolnego. Na zajęciach dzieci dowiedziały się ciekawostek na temat dokarmiania
ptaków, warunków ich życia, a także zasięgnęły fachowych informacji na temat tego co lubią
ptaki.
Wykonane karmniki posłużą ptakom i zostaną zamontowane na drzewach na placu zabaw,
a także na terenie szkoły. Dzieci będą mogły wsypywać do nich nasiona dla głodnych
i zziębniętych ptaków. Naszą ptasią stołówkę będą odwiedzały nasi zimowi, skrzydlaci przyjaciele. Przedszkolaki będą systematycznie dokarmiać je w tak trudnym okresie, jakim jest zima.
Za wkład i zaangażowanie w konkursie dzieci zostały obdarowane dyplomami – podziękowaniami oraz nagrodami rzeczowymi.
Reasumując, edukacja ekologiczna zawsze była obecna w planach i pracy pedagogicznej
w oddziale przedszkolnym, dlatego należy wdrażać ją już od najmłodszych lat.
Grażyna Zalewska
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Spotkanie z przedstawicielem KRUS w szkole w Pniewniku
Spotkanie odbyło się w związku z ogłoszonym przez KRUS Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym ,,Bezpiecznie na
wsi
to
podstawa
–
środki
chemiczne
to
nie
zabawa”
skierowanym
do
dzieci
przedszkoli
i uczniów szkół podstawowych. Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna. Celem spotkania było zapoznanie zebranych
z regulaminem tegoż konkusu oraz zachęcenie do udziału w nim. Odbyło się ono w formie ciekawej prezentacji multimedialnej
popartej ustnym komentarzem prelegenta. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzenia filmów dotyczących ,,Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, bezpiecznego stosowania chemicznych środków ochrony roślin w gospodarstwie rolnym
oraz negatywnych skutków nieprzestrzegania przepisów
użytkowania preparatów chemicznych i nie zwracania uwagi
na
ich
oznakowanie.
Mamy nadzieję, że podobnie, jak w poprzednich
latach, konkurs będzie się cieszył dużym zainteresowaniem.
Czekamy na ciekawe prace, a przede wszystkim liczymy na
to, że wszystkie działania szkoły w tym zakresie zwiększą
świadomość wśród naszych uczniów - mieszkańców terenów
wiejskich i poprawią ich bezpieczeństwo w zakresie zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa
rolnego.

Pamiętajmy o ... pingwinach
20 stycznia w Szkole Podstawowej w Sewerynowie świętowano Dzień Wiedzy o Pingwinach. Obchody miały ma celu
popularyzację wiedzy o tych mało znanych w Polsce ptakach.
W ramach święta uczniowie wzięli udział w zajęciach plastycznych, w trakcie których rysowali lub wyklejali pingwiny. Niektórzy przygotowali specjalne stroje, ponieważ każdy, kto tego dnia przebrał się za pingwina, otrzymywał drobny upominek.
Na lekcjach wychowania fizycznego dzieci naśladowały ruchy tych arktycznych ptaków, natomiast na zajęciach informatycznych i polonistycznych wyszukiwały informacje dotyczące różnych gatunków pingwinów. Dla młodszych uczniów przygotowano ciekawostki, które odczytali im nauczyciele. Okazało się na przykład, że ptaki te wysiadują jaja na własnych stopach,
a w trakcie ich wysiadywania nie odżywiają się (trwa to nawet do kilku miesięcy!).
Kulminacją obchodów były projekcje filmów edukacyjnych – Chłopiec i pingwin. Historia odnalezionej przyjaźni (dla
klas 0-III) oraz Marsz pingwinów (ten film dokumentalny był skierowany do
uczniów klas starszych).
Uzupełnieniem obchodów były konkursy: „Dowiedz się więcej o ptakach, co
chodzą we frakach” i plastyczny „Mój przyjaciel pingwin”. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody – oczywiście książki o pingwinach.
Nad przebiegiem Dnia Wiedzy o Pingwinach czuwała organizatorka, p. Małgorzata Wasiewicz.
SP Sewerynów
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Lekki tornister
W Szkole Podstawowej w Pniewniku w II
półroczu roku szkolnego 2016/2017 realizowany jest
ogólnopolski program informacyjno - edukacyjny pt.
,,Lekki Tornister", skierowany do dzieci, rodziców
i nauczycieli . Głównym jego celem jest rozpowszechnianie informacji na temat profilaktyki wad postawy,
zwrócenie uwagi na niezmieniający się problem przeciążonych plecaków uczniów oraz zmniejszenie jego
skali w przyszłości, a co za tym idzie działanie na rzecz
prostych
i
zadowolonych
kręgosłupów.
W ramach tego programu w klasach młodszych odbyły się zajęcia warsztatowe w oparciu
o otrzymane pakiety edukacyjne. 7 marca w szkole
miało miejsce spotkanie z p. Marcinem Ciokiem, studentem Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie,
poświęcone zagadnieniom zawartym w projekcie.
Pan Marcin przedstawił prezentację multimedialną pt.,, Dbamy o kręgosłup i lekki tornister" popartą komentarzem słownym. Była ona skierowana do
uczniów, a później dla rodziców. Poruszył kwestię konstrukcji tornistra, jego zdrowotnego zastosowania, właściwego pakowania książek i przyborów szkolnych oraz odpowiedniego dopasowania do postury ucznia. Zwrócił uwagę na dolegliwości
związane z nieprawidłowym noszeniem plecaków i podnoszeniem ciężarów. Podjął temat wad postawy wynikających z wadliwego siedzenia przy stoliku, na krzesełku, przy komputerze oraz na dywanie podczas zabawy. Wskazał najczęstsze wady
postawy
i
ćwiczenia,
które
pomogą
je
korygować.
Po spotkaniu z p. Marcinem C. w klasach odbyło się ważenie plecaków oraz prawidłowe ich pakowanie. Podczas
tych czynności uczniowie układali cięższe rzeczy przy plecach, a lżejsze na samym końcu oraz wykluczali zbędne przedmioty. Podczas spotkania z rodzicami p. Marcin C. wygłosił referat i udzielił indywidualnych konsultacji pod kątem wad postawy u badanych dzieci. Dzięki uzyskanym informacjom rodzice zadbają o to, by ich pociechy prawidłowo nosiły tornistry
(nie plecaki) oraz zwrócą uwagę na odpowiednią postawę podczas siedzenia przy stole i podczas zabawy.
8 marca na zaproszenie nauczycieli przybyła do szkoły pielęgniarka p. Joanna Rostek, która przeprowadziła
z uczniami pogadankę na temat odpowiedniego pakowania do tornistra drugiego śniadania i jego przechowywania.
W ramach realizowanego projektu i odbytych spotkań wykonana została gazetka na korytarzu szkolnym, która
umożliwia uczniom utrwalenie zdobytej wiedzy i przypomina o dziesięciu zasadach zdrowego kręgosłupa.
Uczniowie dzięki tym zajęciom uświadomili sobie, jak ważne dla zdrowia jest dbanie
o prawidłową postawę ciała, wybór właściwego tornistra i jego prawidłowe pakowanie. Niezmiernie ekscytująca dla uczniów
była akcja ważenia siebie oraz tornistrów i sprawdzania nieprzekaraczalności przeciążenia tornistra w stosunku do swojej
wagi według ustalonej skali – 10%- 15% wagi ciała. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i nauczyły dzieci zmiany dotychczasowych nawyków.
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Za zdrowie Pań ………
Tak śpiewał przed laty J Połomski. Panie seniorki wciąż młode i coraz piękniejsze obchodziły
Dzień Kobiet w Bibliotece. Życzenia wszystkim
uczestniczkom złożył i kwiaty wręczył p. Tomasz
Ługowski, lektor prowadzący zajęcia jez. angielskiego, na które uczęszczają Panie. Przy kawie,
herbacie i pysznych ciasteczkach, które same przygotowały mogły posłuchać wielu niezapomnianych
przebojów z lat 60/70-tych. Niektóre z nich wykazały się wspaniałą pamięcią odgadując tytuły prezentowanych utworów. Budziły się w nich
wspomnienia z dawnych lat, opowiadały ciekawe
i zabawne historyjki. Wszystkie panie wróciły do
domu z małą różyczką, która jak sądzę będzie przypominała o tym miłym spotkaniu
Na drugi dzień uczestniczki różnorodnych
spotkań w Bibliotece mogły obejrzeć film pt. „Wiek
Adalin „. Po skończonej projekcji bibliotekarki zaprosiły panie do dyskusji nawiązującej do problematyki filmu, co jest ważniejsze w życiu – wieczna
młodość czy wieczna miłość ? .
A. Giers

Bal karnawałowy w Sewerynowie
11 lutego w Szkole Podstawowej w Sewerynowie zorganizowano bal karnawałowy. Na uroczystości gościli m. in.
pani Grażyna Chrupek (dyrektor GZEAS-u) oraz księża z parafii Korytnica – ks. kanonik Marek Toruński oraz ks. Rafał Romańczuk. Sobotni termin został wybrany po to, umożliwić udział w uroczystości także rodzicom. Dzięki temu szkoła stała się
miejscem wspólnego spędzania czasu dla lokalnej społeczności.
Zabawa rozpoczęła się o godz. 11:00 – uczniowie klasy IV i V odegrali przedstawienie A nanasy z naszej klasy przygotowane przez p. Magdalenę Kubiak. Później można było podziwiać klasę VI, która pod kierunkiem p. Iwony Rejmuzy odegrała aż dwa skecze – minisztukę Śpiąca królewna inaczej oraz Sposób na... Dziewczynki z klasy IV i VI zaprezentowały
przygotowany przez siebie układ taneczny. Publiczności szczególnie przypadł do gustu występ klasy II, która w humorystyczny sposób pokazała Historię pewnej znajomości oraz tajemniczy pokaz mody. Dlaczego „tajemniczy”? Otóż uczniowie
wystąpili w strojach i maskach, w których nie mogli rozpoznać ich nawet koledzy ze szkoły. Nad całością tego występu czuwała p. Agnieszka Skibińska.
Oczywiście nie zabrakło poczęstunku oraz – jak przystało na bal karnawałowy – tańców. Wielu uczniów przygotowało na tę okazję specjalne stroje, które można podziwiać na profilu szkoły na Facebooku.
SP Sewerynów
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Dbamy o bezpieczeństwo w sieci i przeciwdziałamy cyberprzemocy
Szkoła Podstawowa w Pniewniku po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej akcji podwyższenia poziomu wiedzy i propagowania działań na rzecz bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych oraz przeciwdziałania
cyberprzemocy. W związku z tym w II półroczu
roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzono profilaktyczny program informacyjno – edukacyjny pod
hasłem „Chronisz dane, chronisz siebie. Bądź bezpieczny w sieci” adresowany do dzieci, rodziców,
nauczycieli.
Głównym celem programu było zapoznanie z możliwościami jakie daje internet, uświadomienie zagrożeń w wirtualnym świecie, przygotowanie
uczniów do bezpiecznego korzystania z sieci, a także wskazanie na konieczność stosowania zabezpieczeń i ograniczania dostępu do nieodpowiednich
stron, akcentując formy pomocy w razie niebezpieczeństwa. Przeprowadzony on został w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III i IV-VI.
W ramach tego przedsięwzięcia p. Grażyna Zalewska przygotowała apel dla klas 0-III. Wygłosiła prelekcję dotyczącą bezpieczeństwa w internecie i zagrożeń w sieci, a następnie zaprezentowała uczniom film edukacyjny „Owce w sieci”. W klasach
młodszych miały miejsce pogadanki na temat bezpieczeństwa w sieci, praca z edytorem grafiki w celu przygotowania rysunków.
22 marca obyło się spotkanie dla klas IV-VI zorganizowane przez p. Grażynę Kowalik na temat „Chronisz dane, chronisz
siebie. Bezpieczny Internet”. Uczniowie klasy czwartej przedstawili część artystyczną po, której nastąpiła prezentacja filmów
edukacyjnych „3..2..1..Internet”. Podczas spotkania przypomniano zasady postępowania, które pomogą czuć się bezpiecznie
w wirtualnym świecie. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwa z jakimi można spotkać się w Internecie np. złośliwe oprogramowanie, uzależnienia, cyberprzemoc. Uzależnienie od komputera przyczynia się do oderwania od rzeczywistości, do izolacji
od najbliższych, przyjaciół, a za działania niezgodne z prawem ponosi się odpowiedzialność karną. Udzielono wskazówek jak
należy reagować w niebezpiecznej sytuacji, gdzie szukać pomocy oraz jak postępować, aby nie stać się sprawcą lub ofiarą
przestępstw internetowych. Poruszono kwestię zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów z nieznajomymi poznanymi
w sieci. Kolejny raz przypomniano uczniom normy i zasady przyzwoitego zachowania się w sieci zwracając uwagę na sposób
wypowiadania się i prowadzenia rozmów. Szacunek i kultura obowiązują również w wirtualnym świecie.
W ramach programu przeprowadzono w klasach IV-VI zajęcia edukacyjne w dotyczące bezpieczeństwa w internecie, cyberprzemocy i ochrony danych osobowych wykorzystując głównie strony internetowe i materiały „3..2..1.. Internet”. Na zakończenie uczniowie wykonali rysunki, plakaty na temat „Bezpiecznego Internetu” wykorzystując dostępne programy komputerowe.
Chcąc utrwalić zdobytą wiedzę wykonano gazetkę na korytarzu szkolnym dotyczącą bezpiecznego korzystania z poczty email i ochrony danych osobowych, na której zamieszczono najciekawsze prace uczniów.
Ważny element akcji stanowić będzie zaplanowana w kwietniu prelekcja i prezentacja multimedialna skierowana do rodziców na temat bezpiecznego korzystania z zasobów sieciowych, skutków prawnych niewłaściwego korzystania z internetu oraz
uzależnień od urządzeń komputerowych.
Dzięki tej akcji uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych w domu i w szkole, najnowsze zagrożenia cyberprzestrzeni, formy cyberprzemocy oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Ta niezwykła inicjatywa zwróciła uwagę na
rolę każdego użytkownika
internetu w budowaniu bezpiecznego
i przyjaznego świata online.
Każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i
w jaki sposób z niej korzysta. Mamy prawo do korzystania z możliwości internetu, ale też obowiązek chronić siebie i nie szkodzić innym. Przeprowadzona akcja
przyniosła zamierzony cel,
zaangażowała
wielu
uczniów, nauczycieli i zainspirowała do dalszej pracy.
Grażyna Kowalik
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Jak przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Wody
22 marca 2017 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. ks. bpa F. Jaczewskiego w GórkachGrubakach obchodziliśmy Światowy Dzień Wody. Został on ustanowiony w 1992 r. na konferencji w Rio de Janerio, decyzją
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ta ogólnoświatowa akcja ma zwrócić uwagę ludzi na niewielkie zasoby wody pitnej, ale
o tym często mówi się w przedszkolu, dlatego my postanowiliśmy wykorzystać to święto do przeprowadzenia serii eksperymentów z wodą. Doświadczenia wykonywały przedszkolaki samodzielnie według poleceń nauczyciela. Niewielka ilość potrzebnych
materiałów, ale efekt zaskoczenie ogromny. Pierwsze doświadczenie to „Ocean w kubku”. Dzieci wykonały go przy użyciu wody, oliwy i barwnika. Drugim zadaniem było wykonanie „Kolorowego deszczu”. Do tego wystarczył słoik wody z pianką do
golenia i kilku kolorów barwników. Kolejnym wyzwaniem był „Deszcz meteorytów” . Tu wystarczyła woda, oliwa, kakao i sól.
Fajnym eksperymentem była też „Burza w szklance”, „Lawa wulkaniczna” i „Wybuchowy wulkan”. Wszystkie zadania przedszkolaki wykonały na medal. Gdy na koniec zajęć padło pytanie, który eksperyment podobał się im najbardziej, nikt nie potrafił
wskazać tego jedynego. Wniosek zatem jest jeden, zajęcia trzeba powtórzyć, na co przedszkolaki od razu się zgodziły. Może
eksperymenty zagoszczą na stałe w naszym oddziale przy różnych innych okazjach? Czas pokaże. A teraz krótka fotorelacja.
Katarzyna Damętka
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ZAPRASZAMY DO NASZEGO GMINNEGO PRZEDSZKOLA!
Nasze Gminne Przedszkole w Korytnicy od września 2013 roku należy do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy. Od ostatnich fer ii zimowych, tj. od 27 lutego 2017r . Pr zedszkole ma nową siedzibę. Ter az mieści się w budynku
Szkoły Podstawowej w Korytnicy. Zajmuje dwie przestronne sale, w których odbywają się zajęcia dla dwóch grup dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Obecnie uczęszcza do nich 40 dzieci. (Oddział Przedszkolny, czyli dawna zerówka zajmuje trzecią salę). Dzieci korzystają z pięknie urządzonej, nowej szatni, z której bezpośrednio przechodzą do sal zajęć. W sąsiedztwie znajdują się nowe, kolorowe łazienki. Na dworze przedszkolaki mają do dyspozycji plac zabaw wyposażony w wiele atrakcyjnych urządzeń.
W chłodne, deszczowe dni zajęcia ruchowe odbywają się w specjalnie do tego przystosowanej tzw. "radosnej klasie". Na co
dzień dzieci korzystają z tablicy interaktywnej, wchodząc w świat technologii komputerowej. Kolejną atrakcją jest magiczny
dywan czy, jak kto woli, podłoga interaktywna, która pozwala na gry zręcznościowe, logiczne, także zabawy ruchowe wymagające aktywności fizycznej, chociaż swoją strukturą przypominające gry komputerowe. Przedszkolaki wyjeżdżają na wycieczki,
wychodzą na spacery, by poznać otaczający je świat. Są wdrażane do nauki języka angielskiego. Często biorą udział w przedstawieniach teatralnych. Same przygotowują różne przedszkolne uroczystości. Bywają gośćmi w podstawówce. Oczywiście, jak w
każdym przedszkolu, codziennie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez ich panie nauczycielki - słuchają czytanego tekstu, muzyki, tańczą, rozmawiają o postaciach z bajek, wykonują prace plastyczne, bawią się. Śniadania, obiady i podwieczorki
dzieci spożywają w szkolnej stołówce, gdzie mają wydzielone, własne miejsce. Przechodzą tam korytarzem łączącym budynek
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wszystkie posiłki przygotowywane są zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi.
W Przedszkolu jest radośnie, jasno, kolorowo, nowocześnie, tak na miarę czasów. Jednym słowem: W pięknym przedszkolu dzieci pięknie wzrastają. ZAPRASZAMY! Rekr utacja tr wa.
Jolanta Litka
dyrektor ZSP w Korytnicy
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