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Egzemplarz bezpłatny

Kąty gościły Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
12 czerwca 2016 roku w Kątach rozegrano Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Oglądała je sporą grupę mieszkańców, bowiem pogoda dopisywała. Całe rodziny dopingowały swoich bliskich i znajomych, którzy na co dzień nie szczędzą wysiłku by stać na straży naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj udowodnili swoją sprawność. A co pocieszające, patrząc na drużyny,
to fakt, że gro druhów to młodzi ludzie, którzy chcą pomagać innym. W zawodach wzięło udział 6 drużyn: OSP Korytnica, Wola
Korytnicka, Jaczew, Kąty, Rowiska, Żelazów oraz poza konkursem OSP Myszadła - drużyna męska i kobieca. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Sędzią głównym zawodów był kpt. Mateusz Bieniak.
Rozegrano dwie konkurencje: sztafetę 7x50 m, ćwiczenia bojowe oraz pokazy musztry. Wyniki sztafety: OSP Kąty,
Wola Korytnicka, Jaczew, Korytnica, Rowiska, Żelazów. Ćwiczenia bojowe: OSP Kąty, Jaczew, Wola Korytnicka, Korytnica,
Rowiska, Żelazów.
Klasyfikacja generalna przedstawiała się następująco:
I miejsce - OSP Kąty - 120, 6 pkt.
II miejsce - OSP Wola Korytnicka - 133,3 pkt.
II miejsce OSP Jaczew - 134, 0 pkt.
IV miejsce OSP Korytnica - 135,4 pkt.
V miejsce OSP Rowiska - 161, 3 pkt.
VI miejsce OSP Żelazów - 165, 8 pkt.
Pamiątkowe puchary wręczył drużynom — Wójt Stanisław Komudziński.
Foto i tekst Bożena Rudnik
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Bezpieczna jazda z Media Expert, Fundacją Kubuś i Policją
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Korytnicy
Mówienia o bezpieczeństwie na drodze nigdy dość! To od nas, dorosłych uczestników ruchu drogowego zależy sposób
zachowania oraz bezpieczeństwo dzieci.
Z tej też racji Gminne Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Korytnicy przez cały rok wdrażały program komunikacyjny.
Dodatkowo w maju i czerwcu, tuż przed wakacjami, włączyły się w akcję prowadzoną przez Fundację Kubuś pomagającą chorym i dzieciom. Fundacja wyposażyła nas w odblaski, udostępniła nam link do filmu uczącego udzielania pierwszej pomocy.
Zdarzenia te zbiegły się z turniejem rowerowym dla klas IV i V i kolejną akcją pt. "Bezpieczna jazda", tym razem wspieraną
przez sieć sklepów Media Expert. Węgrowski sklep, mający siedzibę na ul. Żagana, ufundował kamizelki odblaskowe dla
wszystkich uczestników turnieju oraz nagrody (kaski rowerowe, latarki, lampy rowerowe) dla 9 najlepszych zawodników.
Uczniowie klasy IV i V wykazali się wiedzą, jaka konieczna jest do uzyskania karty rowerowej. Popisali się sprawną jazdą na
rowerze. Najlepsi w konkurencjach praktycznych okazali się: Jakub Flaga, Jakub Roguski, Karol Banasik, Julia Rojek, Dawid
Wielądek z kl. IV oraz Natalia Roguska, Hubert Kożuchowski, Marta Skolimowska, Kacper Pietrzak z kl. V.
Przedszkolaki i dzieci z Oddziału Przedszkolnego uczestniczyły w zajęciach poświęconych bezpiecznemu zachowaniu
się na drodze. Przeprowadziły je panie przedszkolanki oraz policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Węgrowie. Atrakcją był
pokaz wozu policyjnego. Podczas zajęć dzieci wykonywały zadania, wykorzystując tablicę interaktywną, poruszały się po zbudowanym dla nich miasteczku z ulicami, rondem, znakami drogowymi. obejrzały odpowiednie filmy. Poprzez zabawy i ćwiczenia przygotowywały się do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.
Mamy nadzieję, że te i inne działania przedszkola, szkoły i instytucji nas wspierających będą owocne i przyczynią sie
do zwiększenia bezpieczeństwa naszych małych podopiecznych.
Jolanta Litka, dyrektor ZSP w Korytnicy

Klub 4H Aster z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy
na Festynie Polonii w Berlinie .
W dniach 21 V - 23 V 2016r. uczennice: Aneta Kwiatkowska i Marta Kosim z klasy IIIc, Weronika Jankowska z klasy
IIb wraz z opiekunką p. Lidią Rowicką uczestniczyły Festynie Polonii w Berlinie. Wyjechaliśmy w sobotę 21 maja wczesnym
rankiem. Po południu byliśmy już w Poczdamie, gdzie zwiedziliśmy kompleks pałacowo-ogrodowego Sansoucci wpisany na
listę światową Dziedzictwa UNESCO oraz cecilienhof - miejsce, gdzie odbywała się konferencja poczdamska w 1945 r.
Niedzielę spędziliśmy na festynie, którego współorganizatorem i gościem honorowym był powiat węgrowski. Przygotowaliśmy
stoisko, a na nim ozdoby z wikliny papierowej, prace wykonane techniką origamii, chleb wiejski z ziarnami na zakwasie ze
smalcem i ogórkiem i ciasta.
Oprócz nas powiat węgrowski reprezentowali twórczynie ludowe i rękodzielniczki, kapela łochowska z MIGOK w Łochowie i zespół folklorystyczno ludowy z ZSP
w Łochowie oraz panie ze stowarzyszenie Liwianka gminy Liw. Blok rozrywkowy
uświetnił występ zespołu Brathanki. Trzeciego dnia zwiedzaliśmy Berlin: Wyspę Muzeów, Bramę Brandenburską, Bundesrad, Muzeum Pergamońskie. Po południu opuściliśmy
Berlin, by w godzinach nocnych wrócić do domu.
Bardzo dziękujemy p. Dyrektorowi Andrzejowi Kruszewskiemu
za umożliwienie nam wzięcia udziału w Dniu Polonii w Berlinie oraz organizatorom:
p. Jadwidze Snopkiewicz - dyrektorowi PCPR w Węgrowie i p. Halinie Ulińskie - Vicestaroście węgrowskiemu.
Lidia Rowicka, Aneta Kwiatkowska, Marta Kosim, Weronika Jankowska

Numer 4 (59) 2016 r.

3

Otwórz umysł – poczuj pasję”
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korytnickiej, od 1 września
2015r., realizowało projekt „Otwórz umysł – poczuj pasję” współfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach programu
„Z PZU po lekcjach” edycja 2015. Celem nadrzędnym projektu było wdrożenie innowacji edukacyjnych, które rozbudzą
w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a także poprawiają standard nauczania i rozwiną zdolności uczniów.
W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia dla uczniów:
Laboratorium fotograficzne „Flesz” - zajęcia warsztatowe przygotowujące uczniów
do wykonania plenerowych zdjęć zabytków przyrody i architektury z terenu
Gminy Korytnica. Nabyte umiejętności uczniowie mogli zaprezentować
w szkole na wystawie fotografii pt. „Gmina Korytnica w obiektywie gimnazjalistów” oraz zgłaszając prace na konkurs fotograficzny pod hasłem „(…) swego
nie znacie”. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Dzięki działaniom projektowym uczniowie rozwinęli kompetencje: inicjatywność i przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna.
Laboratorium „Na dwóch kółkach” umożliwiające poznanie dawnych
i współczesnych tradycji regionu oraz kuchni regionalnej. Beneficjenci,
w czasie rowerowych rajdów, odwiedzali zabytki i urokliwe miejsca bliższej
i dalszej okolicy, sfotografowali je i zgromadzili dane do informatora o Gminie
Korytnica. W ramach działań laboratorium odbyły się również: spotkanie,
w czasie którego beneficjenci poznali ludowe rękodzieło - technikę tworzenia
wycinanek z opłatka, warsztaty kulinarne oraz spotkanie z najstarszymi mieszkańcami gminy. Dzięki tym działaniom uczniowie zwiększyli świadomość
dziedzictwa kulturowego, docenili kreatywność i ekspresywność mieszkańców
gminy.
Laboratorium „Z TIKiem za pan brat” przygotowujące do posługiwania się zaawansowaną edycją tekstu oraz grafiką wektorową. Podczas zajęć uczniowie przygotowali do wydruku offsetowego projekt
graficzny kalendarza na rok 2017, mozaiki zdjęć jako nadruki na puzzle oraz przewodnik turystyczny po Gminie Korytnica. W pracach wykorzystano zdjęcia i materiały informacyjne zgromadzone przez uczniów. Uczniowie rozwinęli
swoje podstawowe kompetencje naukowo – techniczne i informatyczne.
Laboratorium „Szpalta” – zajęcia, które miały na celu przybliżyć specyfikę pracy w mediach, udoskonalić umiejętność pisania i tworzenia form dla mediów komunikacyjnych oraz zainspirować uczniów do kreatywnego pisania. Uczestnicy
zajęć opracowali materiały informacyjne do przewodnika po gminie. W ramach działań laboratorium został ogłoszony
konkurs literacki pt. „Moja rodzinna miejscowość”. Nagrodzone prace opublikowano na stronach internetowych szkoły,
uczniowie otrzymali również cenne nagrody rzeczowe.
Laboratorium „Na języku” – zajęcia przygotowujące do opracowania informatora o Gminie Korytnica w języku angielskim,
mające na celu wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych uczniów w praktyce. Rezultatem działań laboratorium
jest wersja anglojęzyczna informatora. Działania laboratoriów „Szpalta” i „Na języku” zwiększyły kompetencje
uczniów w zakresie porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych oraz umiejętność uczenia się.
Laboratorium akrobatyczne „On air z pasją” umożliwiające wszechstronny rozwój młodzieży poprzez trening oparty na
gimnastyce, rozwoju szybkości, zwinności i siły. Nabyte umiejętności zostały zaprezentowane w czasie nagrywania wideoklipu
prezentującego szkołę. Film opublikowano w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej szkoły. Realizacja libdub
była możliwa jedynie dzięki rozwojowi kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów i ich należytej współpracy w grupie.
Dla uczniów zorganizowano również ognisko integracyjne oraz
dwa wyjazdy edukacyjno-kulturalne do Siedlec i Warszawy, mające na celu zapoznanie z pracą prezenterów telewizyjnych, dziennikarzy, sposobem eksponowania zdjęć w zamkniętych przestrzeniach oraz kultywowanie dziedzictwa regionu.
Projekt „Otwórz umysł – poczuj pasję” był kolejną inicjatywą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Korytnickiej skierowaną do
palcówek oświatowych. Wierzymy, że i tym razem różnorodność
zaplanowanych działań przyczyniła się do tego, iż uczniowie odkryli w sobie pasje, rozwinęli kompetencje i umiejętności, które
ułatwią im lepszy start w dorosłe życie.
Agnieszka Szwed
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Szkoła Podstawowa w Pniewniku w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 w klasach ,,0” – III kontynuowała projekt profilaktyczny "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. Stanowił on część prozdrowotnego programu edukacyjnego „Aktywnie po zdrowie”. Celem projektu było podniesienie wiedzy dzieci i rodziców na
temat zależności pomiędzy sposobem odżywiania a stanem zdrowia.
W II półroczu tematyka sesji zimowej dotyczyła dobroczynnego znaczenia picia wody. Wszyscy dowiedzieli się, jaką
część ciała ludzkiego i mózgu stanowi woda oraz z jakich jej ilości zbudowane jest ciało niektórych zwierząt, a także, ile wody
zawierają spożywane produkty spożywcze. Wykonano wiele doświadczeń z użyciem wody, np. funkcjonowanie rośliny w trzech
różnych warunkach życiowych czy poszukiwanie wody w różnych organizmach. Odbyły się też eksperymenty z udziałem coca coli i napojów barwionych chemicznie prowadzące do stwierdzenia, że niszczą one organizm człowieka. Uczniowie zostali
uświadomieni, że soki owocowe zawierają naturalny cukier, dlatego są dużo lepsze od sztucznie słodzonych, jednak najlepsza
do picia jest woda. Dzieci w szkole piły wodę oraz zdrowe soki owocowe zakupione w sklepiku szkolnym. Uczniowie mieli
za zadanie domowe przekonać rodziców do kupowania niegazowanej wody zamiast kolorowych napojów i coca-coli. Zajęcia
urozmaiciły również ciekawe zabawy ruchowe, przy muzyce i dydaktyczne. Przeprowadzono kampanię na rzecz picia wody –
z wykorzystaniem przygotowanych Reklam Wody – wśród pozostałych uczniów w szkole. Plakaty wywieszone na korytarzu
szkolnym miały za cel rozreklamować i przekonać innych, że woda jest źródłem życia i warto ją wybierać zamiast niezdrowych
napojów. Pozostali uczniowie i osoby dorosłe odwiedzające szkołę byli bardzo zainteresowani gazetką. Często zatrzymywali
się przed nią i z zainteresowaniem czytali zapisy oraz oglądali wytwory dzieci. Rodzice poszczególnych klas zostali zapoznani
z tematem ,,Sztuka picia wody” .
I etap wiosenny dotyczył aktywności ruchowej. Zdobywając wiedzę w szkole, uczniowie spędzają dużo czasu, siedząc
w ławkach, słuchając nauczyciela, pisząc, czytając. Wymaga to dużej koncentracji uwagi i wytężonej pracy mózgu. Potrzebny
jest zatem relaks. Dzieci brały udział w różnorodnych zabawach ruchowych, mini-grach i turniejach sportowych oraz w popisach gimnastycznych. Przeżyli wiele emocji. Uczyli się również, jak pogodzić się z porażką. Uświadomili sobie, że tak naprawdę w zawodach sportowych czy grach ruchowych nikt nie przegrywa, wszyscy zwyciężają, bo aktywność fizyczna poprawia
kondycję, samopoczucie i zdrowie. Zdobyta wiedza przyczyniła się do uświadomienia dzieciom, jak ważna jest aktywność fizyczna i jaki ogromny wpływ ma ruch i ćwiczenia fizyczne na ogólny rozwój organizmu ludzkiego, samopoczucie, zdrowie oraz
sylwetkę człowieka. Okazało się, że każdy ma swoją ulubioną dyscyplinę sportową. Uczniowie wzięli udział w konkursie na
najciekawszy Order Miłośnika Sportu. Forum dla rodziców odbyło się tym razem na temat ,, Aktywność ruchowa - ważny element zdrowia i rozwoju dziecka”.
II etap wiosenny pt. ,, Znamy i stosujemy prawidłowe zwyczaje żywieniowe” był podsumowaniem całości oddziaływań
i miał na celu uświadomienie adresatom projektu oraz jak najszerszej społeczności, nie tylko szkolnej, jak ważny jest prawidłowy dobór produktów do spożycia i zmiana złych nawyków żywieniowych, jak odpowiedzialnie wybierać zdrowe produkty,
a jakie ograniczać. Wszyscy zostali zapoznani z nową, opracowaną w 2016 r. przez Instytut Żywności i Żywienia ,,Piramidą
Zdrowia i Aktywności Fizycznej”. Jej podstawę stanowi ruch. Piętro warzyw i owoców zamieniło się miejscem z piętrem produktów zbożowych. Wyżej znajduje się nabiał, ryby –mięso- drób, a najwyżej tłuszcze. Wokół piramidy króluje woda. Dzieci
w ramach zajęć praktycznych przygotowywały surówki, sałatki, zdrowe kanapki, soki. Sposobem na utrwalenie zasad zdrowego
odżywiania było wykonanie przez wszystkich uczniów biorących udział w projekcie Piramid Zdrowia. Bardzo ciekawe prace
ozdobiły gazetki ścienne i wystawy na korytarzu szkolnym. Dla rodziców przygotowano prelekcje i materiały
pt. ,,Jedz zdrowo i kolorowo”.
Motywowanie do wdrażania piramidy zdrowia jest podstawą edukacji zdrowotnej. Mamy nadzieję, że będzie ona pomocą
w dokonywaniu właściwych wyborów żywieniowych.
Grażyna Laskowska
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Dni Bibliotek, 2016
Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy w ramach promocji książki i czytelnictwa oraz ogólnych działań, włączyła się do obchodów Tygodnia Bibliotek, który w tym roku przebiega pod hasłem „Biblioteka inspiruje”.
Z tej okazji została zorganizowana impreza artystyczno- edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych.
Zaproszono aktorów Teatru „Maska”, którzy zaprezentowali przedstawienie pt. „Ostatnia książka świata”. Na widowni zasiedli uczniowie kl. II i III ze Szkoły Podstawowej w Sewerynowie wraz z wychowawczyniami p. B. Mazur i p. P. Laskowską oraz uczniowie kl. IV ZS -P w Korytnicy im. H. Sienkiewicza z polonistką p. dyr. J. Litką.
Był to teatr interaktywny, w którym dzieci brały czynny udział odpowiadając na wiele pytań związanych treścią
różnorodnych bajek. Wspaniała atmosfera jaką potrafili stworzyć aktorzy, ośmieliła dzieci i bardzo chętnie zgłaszały się do
wykonania poszczególnych zadań.
Teatr, obcowanie ze sztuką uzmysławia nam nasze pragnienia, dążenia, możliwości oraz wady. Należy również
dodać, że piękna artystyczna bajka dla dzieci stanowi podwaliny pod kształtowanie się w przyszłości wrażliwości na piękno
utworów literackich. Dlatego też, tego rodzaju inicjatywy podejmowane przez Bibliotekę inspirują uczniów do pozytywnych
działań w ich początkowej drodze edukacyjnej.
Agnieszka Giers

Przedszkolaki z Korytnicy w Stajni Catranch w Podsuszu
Dzień Dziecka jest okazją do zabaw innych niż zwykle. Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Korytnicy jak też
dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Korytnicy swoje święto spędziły w nietypowym dla nich miejscu w bardzo urokliwej Stajni w Podsuszu. Dzieci zobaczyły prawdziwy dom koni, dowiedziały się, jak należy dbać o te piękne
zwierzęta, same dosiadały rumaków (oczywiście były oprowadzane przez pracowników stajni). Poza przejażdżkami na dzieci czekał tam cały szereg atrakcji: malowanie zamku, pasowanie na rycerza, mianowanie małych księżniczek, przygotowanie
tarczy rycerskiej, biżuterii, zabawy na łące i placu zabaw, także smaczny poczęstunek. Dzień był piękny, pogodny i obfitował w wiele wrażeń. Panie z Przedszkola i gospodarze zadbali o bezpieczeństwo i miłą atmosferę. My, dorośli uczyńmy
wszystko, by taki nietypowy Dzień Dziecka był początkiem już wakacyjnych przygód, by dziecko poprzez poznanie nowych
miejsc zdobyło wiedzę, rozwijało się i cieszyło się szczęśliwym dzieciństwem.
Jolanta Litka, dyrektor ZSP w Korytnicy
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MAKUSZYŃSKI W KORYTNICY – ELIMINACJE GMINNE
Jednym z wariantów pracy z czytelnikiem jest właśnie propagowanie form konkursowych. Idę konkursu stanowi rywalizacja , która mobilizuje uczestników do próby przewyższenia innych na zasadzie większej skuteczności, lepszej prezentacji.
W dniu 20 maja o godz. 9.15 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Korytnicy odbyły się eliminacje gminne do
XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci im. K. Makuszyńskiego, w którym wzięła udział elita uczniów szkół podstawowych naszej gminy: Górek - Grubaków, Korytnicy, Maksymilianowa i Pniewnika.
Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom umiejętności , bardzo dobrze dobrany repertuar, wspaniała interpretacja utworów wprowadziła słuchaczy w świat literatury. Jest to konkurs werbalny. Recytatorzy ukazywali słuchaczom
obrazy żywym słowem malowane. Impreza stała się widowiskiem niezwykle atrakcyjnym.
Komisja Artystyczna w składzie:
1. P. Małgorzata Wasiewicz – polonistka, SP Sewerynów,
2.P.Lidia Rowicka- plastyczka –PG im. J.P.II w Korytnicy
3.P.Andrzej Kruszewski –polonista, dyrektor PG im. J.P.II w Korytnicy
wyłoniła zwycięzców w dwóch grupach wiekowych:
Młodsza grupa wiekowa , kl. I – III
1.Wiktoria Bieniek – kl. II, SP Korytnica,
2.Karolina Świętochowska - kl. III SP Pniewnik,
3.Klaudia Świętochowska – kl. III SP Pniewnik.
Starsza grupa wiekowa , kl. IV-VI
1.Filip Mróz – kl. IV SP Maksymilianów,
2.Hubert Siwczyk – kl. IV SP Korytnica,
3.Weronika Cichocka – kl. V SP Pniewnik.
Zwycięzcom wręczono pięknie wydane nagrody książkowe oraz dyplomy przygotowane przez panią Agnieszkę
Giers. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie:
1.Nikola Bałdyga – SP G. Grubaki,
2.Magda Boguszewska – SP Korytnica.
3.Aleksandra Zalewska – SP Korytnica,
4.Weronika Mróz – SP Maksymilianów,
5.Justyna Suchocka – SP Maksymilianów,
6.Zuzanna Laskowska – SP Pniewnik,
7.Krystian Szewczyk – SP Maksymilianów ,
8.Martyna Dymowska – SP Pniewnik,
9.Szymon Świętochowski- SP Pniewnik.
Bardzo dziękujemy Wszystkim uczestnikom jak również nauczycielom , którzy włożyli masę pracy w przygotowanie
swych wychowanków do tej literackiej imprezy.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w dalszych eliminacjach na szczeblu powiatowym.
A. Giers

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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CYFROWOBEZPIECZNE GÓRKI
29 maja 2016 r przy Szkole Podstawowej w Górkach - Grubakach odbyła się rodzinna impreza rekreacyjna po hasłem
"Cyfrowobezieczni". Był to jeden z elementów realizowanego przez tę placówkę projektu i konkursu „Cyfrowobezpieczni.pl
– Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”, dzięki środkom finansowym Ministerstwa Edukacji Narodowej podchodzącym z programu
rządowego Bezpieczna+ przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy
i kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni
i przeciwdziałaniu cyberzagrożeniom oraz zmotywowanie ich do podejmowania świadomych działań na tym polu w swoim
środowisku lokalnym.
Tematyka zarówno projektu jak i towarzyszących mu działań jest jak najbardziej aktualna. Ze względu na to, że coraz
młodsze pokolenia sięgają po komórki, tablety swoich rodziców czy komputery. Wszędzie tam mają nieograniczony dostęp do
sieci. Należy więc edukować nie tylko dzieci, ale także ich rodziców. Podczas zajęć projektowych do tej pory uczniowie opracowali Szkolne Zasady Bezpieczeństwa w Internecie, filmik pt. „Kilka słów o danych osobowych” upowszechniający zagadnienie danych osobowych i ich ochronę, „Regulamin ochrony danych osobowych”, plakaty plastyczne o tej tematyce, plakaty
w programie Paint, cykl opowiadań twórczych ukazujących wymyślonych ale realnych sytuacji, w jakich może się znaleźć
każdy z nas przez nieostrożne zachowanie w Internecie i sposobu jak można z nich wybrnąć, plakaty na temat niebezpiecznych
kontaktów w Internecie, baner „Bezpieczny Internet” z zasadami zachowania. Działania te były poprzedzone zajęciami
z uczniami wprowadzającymi w tę tematykę. Odbyło się już pierwsze zajęcia otwarte dla rodziców - w klasie I pt.
„Bezpiecznie w sieci”. Zaplanowane także kolejne z udziałem Policji i pedagoga.
Podczas festynu nauczycielki przygotowały punkt informacyjny z ulotkami nt zagrożeń, przedstawienie o niebezpieczeństwach czyhających w sieci, piosenkę „Fajnie w Internecie”. Ponadto odbył się konkurs rysunkowy dla dzieci młodszych,
quizy rodzinne oraz koło fortuny nawiązujące do tego zagadnienia. Chętni mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat internetu,
rozwiązując wcześniej opracowane na zajęciach krzyżówki rodzinne i mega krzyżówkę dla uczniów klas starszych. Uczniowie
klas IV - VI oraz starsi mogli także sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test o bezpieczeństwie w sieci i pracy z komputerem.
Chętni mogli zrobić sobie zdjęcie w okienku przygotowanej planszy reklamującej cyfrobezpieczną postawę.
Impreza rekreacyjna dała przykłady rozrywek bez użycia komputera i Internetu dla wszystkich niezależnie od wieku,
o czym często zapominają zarówno dzieci jak i ich rodzice, a więc były elementy sportu (przeciąganie liny, …), loteria fantowa, przejażdżki motocyklem przy udziale Węgrowskiej Grupy Motocyklowej i wozem ciągniętym przez kucyka, trampolina
itp. Na dorosłych uczestników (rolników) czekał konkurs wiedzy przeprowadzony przez pracowników KRUS, którzy przygotowali swoje stoisko. W ramach odpoczynku można było spożyć posiłek przygotowany przez radę rodziców, panie z Klubu
Seniora „Pogodna Jesień” i radę pedagogiczną. Pogoda dopisała uczestnikom i organizatorom, dając niezapomniane doznania.
B. Rudnik i U. Matusik—Bujalska

Foto. M Żebrowska

Foto. A Morawska

Foto A Morwaka Foto. M

Foto. A Morawska

Foto. A Morawska

Foto. B. Rudnik
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VIII Gminny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej w Korytnicy
25 maja 2016 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy odbył się już VIII Gminny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Tegoroczny konkurs, w przededniu ich święta, zadedykowano Mamom. W Przeglądzie wzięli udział
uczniowie ze Szkół Podstawowych w Maksymilianowie, Sewerynowie, SP im. ks. bpa F. Jaczewskiego w Górkach - Grubakach, z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Korytnicy, z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Korytnicy oraz
z Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w Pniewniku. 22 wykonawców z całej gminy zaprezentowało utwory
w języku angielskim. W skład komisji konkursowej weszli: p. Grażyna Chrupek – dyrektor GZEAS w Korytnicy, p. Bożena
Rowicka – dyrektor BS w Korytnicy, p. Agnieszka Szwed – nauczyciel PG im. Jana Pawła II w Korytnicy, p. Małgorzata
Kamińska - anglista, p. Damian Wołyniec – dyrygent orkiestrowy, ks. Piotr Jarosiewicz – wikariusz parafii Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie. Jurorzy oceniający wykonawców brali pod uwagę: dobór repertuaru - odpowiedni do wieku wykonawcy, stronę muzyczną - opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu, poprawność językową oraz ogólne wrażenie artystyczne, przyznając punkty od 0 do 10. Komisja wyłoniła 14 laureatów w czterech grupach
wiekowych. Dodatkową atrakcją, oprócz występów wokalnych, była loteria oraz konkursy skierowane do publiczności. Konkurs „Jaka to melodia?” dawał możliwość wykazania się znajomością języków obcych oraz piosenek poświęconych mamie.
Po uważnym wysłuchaniu fragmentu nagrania należało odgadnąć w jaki ono było języku i podać wykonawcę. Okazało się,
że nie jest to takie proste zadanie, jak by sie wydawać mogło. Wspólnie rozwiązywaliśmy również krzyżówkę. Pytania
sprawdzały wiedzę o Unii Europejskiej, w tym o językach funkcjonujących w krajach członkowskich UE. Odbył się też quiz
wiedzy o słynnych matkach. Wiedza i refleks zostały nagrodzone słodkim upominkiem. Dla miłośników tańca dziewczyny,
przygotowały lekcję tańca w rytm egzotycznej piosenki „Waka waka”. Dla odważnych, którzy spróbowali swych sił i zatańczyli z dziewczynami czekała niespodzianka. Zostały rozstrzygnięte konkursy poświęcone mamie, w których brali udział
uczniowie gimnazjum w Korytnicy, w tym również świetlica opiekuńczo – wychowawcza działająca przy PG im. Jana Pawła
II. A były to: konkurs plastyczny „Portret Matki”, konkurs poetycki „Wiersz dla Mamy” oraz konkurs na prezentację multimedialną „Postać matki w twórczości malarzy z kręgu kultury krajów UE”. Podczas przeglądu można było obejrzeć wystawkę portretów Mam namalowanych przez młodzież gimnazjalną. Każdy uczestnik VIII Gminnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej otrzymał upominek, a laureaci atrakcyjne nagrody. Było to możliwe dzięki naszym sponsorom, którzy okazali wielkie serce i wsparli VIII Gminny Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Szczególne podziękowania należą się Bankowi Spółdzielczemu w Łochowie Oddział w Korytnicy, GOPS w Korytnicy, ks. Piotrowi Jarosiewiczowi - wikariuszowi parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łochowie, p. Sylwestrowi Grudzińskiemu, Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce - Wydziałowi Informacji I Komunikacji Społecznej w Warszawie, Wydawnictwu Pearson, Wydawnictwu
Macmillan, PZU Węgrów, Starostwu Powiatowemu w Węgrowie. Przystanliwiec.pl ufundowała nagrodę specjalną – nagrodę
publiczności – spływ kajakowy, który wyśpiewały sobie i wytańczyły uczennice PG im. Jana Pawła II w Korytnicy- Julia
Sulich z kl. III c oraz Katarzyna Czajka z kl. II b. Ofiarnie przy organizacji imprezy pomagali uczniowie klasy III a, którzy
przygotowali także część artystyczną dla Mam. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki, nie tylko w języku polskim, ale również w języku angielskim i rosyjskim w podziękowaniu za miłość, trud i wyrozumiałość swoich matek. Składamy serdeczne
podziękowania rodzicom, którzy upiekli ciasto na tę uroczystość i pomagali przy przygotowywaniu poczęstunku oraz
wszystkim, którzy okazali nam życzliwość i wsparcie. Laureaci VIII Gminnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej: Przedszkole I – Maciej Roguski, Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Pniewniku II – Natalia Górska, SP im. ks. bpa F. Jaczewskiego w Górkach Grubakach III – Lena Dębska, Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka” w Pniewniku Klasy I-III SP I
– Milena Łukasiak, SP w Maksymilianowie II – Kamila Piórkowska, SP im. ks. bpa F. Jaczewskiego w Górkach - Grubakach III – ex aequo - Justyna Suchocka, SP W Maksymilianowie, Julia Okulus, SP im. ks. bpa F. Jaczewskiego w Górkach Grubakach Klasy IV-VI SP I – Hubert Siwczyk, SP im. H. Sienkiewicza w Korytnicy II – Aleksandra Kalinowska, SP im.
ks. bpa Fr. Jaczewskiego w Górkach Grubakach III – Olaf Kowalczyk, SP im. H. Sienkiewicza w Korytnicy PG im. Jana
Pawła II w Korytnicy I – Julia Sulich, II – ex aequo - Aleksandra Dzięcioł, Martyna Jaczewska, a III – Katarzyna Czajka.
Organizatorami konkursu byli p. Dorota Żmuda, p. Izabella Derlatka i p. A. Radzio.
Autor artykułu – D. Żmuda
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