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Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.                                              
Paulo Coelho  

 

Praca dydaktyczna i wychowawcza nauczycieli, działalność uczniów naszej szkoły                 

oraz współpraca z rodzicami, samorządem i instytucjami z naszego środowiska, wynikają                  

z potrzeby realizacji różnorakich dokumentów, regulujących pracę szkoły. W jednym z takich 

dokumentów „Koncepcja Pracy na rok szkolny 2013/2014” czytamy, iż najważniejszym 

zadaniem naszej szkoły jest wspieranie rodzin w procesie wychowania i nauczania dzieci, 

poprzez stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego 

rozwoju duchowego i intelektualnego. „W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia 

mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować                 

i żyć kulturą i tradycją. Jednocześnie wychowujemy do szacunku, współpracy i otwartości 

innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków: angielskiego                               

i niemieckiego. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego 

wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, 

troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje” – czytamy                                   

we wspomnianym dokumencie. Do priorytetów szkoły należy zaliczyć: wychowanie 

patriotyczne i regionalne, uwzględniające poczucie tożsamości z Ziemią Białobrzeską; 

wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym oraz szerzenie edukacji europejskiej, 

zdrowotnej, informatycznej i sportowej. Społeczności szkolnej dobrze znany jest model 

absolwenta szkoły, którego cechuje: aktywność, odpowiedzialność, otwartość, optymizm, 

tolerancja i wrażliwość na potrzeby innych, krytycyzm oraz świadomość praw swoich i innych 

ludzi. Informacje zawarte w bieżącym numerze Gazetki Szkolnej umożliwią Państwu 

poznanie tych działań, które podejmowane były przez nauczycieli i uczniów dla wypełnienia 

celów, wpisujących się w misję szkoły. Zaplanowane przez nauczycieli i skrupulatnie 

przeprowadzone konkursy, zawody, spacery, wycieczki, uroczystości i imprezy szkolne 

pozwoliły przygotować uczniów do samodzielnego i twórczego myślenia, pomogły rozwinąć                

i pogłębić ich zainteresowania i uzdolnienia tematyczne oraz umożliwiły promowanie 

właściwych postaw i pozytywnego zachowania w różnych sytuacjach.  

 Zespoły Samokształceniowe Nauczycieli w PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach, oddają 

w Państwa ręce II. Rocznik Gazetki Szkolnej, w której prezentują podejmowane działania, 

dorobek i osiągnięcia uczniów, mając nadzieję, że po lekturze niniejszego opracowania,                   

w sposób przyjazny stwierdzą Państwo, że Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji 

Edukacji Narodowej uczy, bawi i wychowuje. 

            Dziękujemy za życzliwe przyjęcie.                                                                                                  

                                                                                Zespół redakcyjny                                        
           Justyna Bartha, Magdalena Bąk, Marzena Jakubowska, Katarzyna Klich 
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I Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Edukacji Wczesnoszkolnej 

Małgorzata Jaszczyk, Anna Majcher, Elwira Woźna, Teresa Szaruch, Marzena Stawiarska, 

Elżbieta Bernat, Julita Zych, Anna Leksińska, Jolanta Morawiec, Marlena Kiech, Anna Płowiec, 

Bożena Szymańska.                    . 

W roku szkolnym 2013/2014 odbyło się szereg imprez, uroczystości, wycieczek                         

i różnorakich atrakcji mających uatrakcyjnić szkolne życie dzieci z klas I – III. Były to również 

wspaniałe okazje do zdobywania wiedzy, umiejętności, nawiązywania kontaktów, oswajania 

się z różnymi sytuacjami życiowymi i kontaktu z szeroko pojmowaną kulturą. 

W październiku, jak co roku, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.  

Uczniowie przedstawili bogaty program artystyczny złożony z wierszy, piosenek i tańców, 

które urzekły zaproszonych gości, nauczycieli i rodziców. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do kina i teatru, które uczyły 

właściwych zachowań w miejscach publicznych oraz świadomego odbioru sztuki                               

np. przedstawienie „Jaś i Małgosia”, „Alibaba i 40 rozbójników”, „Nieznośna i kmieć”,                     

a także bliższe i dalsze wycieczki krajoznawcze np. do Żelazowej Woli, do Krainy Dinozaurów                        

w Bałtowie, do Muzeum Wsi Radomskiej. Część z nich wiązała się z szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem – zachowanie się jako uczestnik ruchu drogowego, zachowanie 

bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku w różnych sytuacjach życiowych, poznawanie walorów 

najbliższego środowiska.  

Odbyły się również spotkania z przedstawicielami Powiatowej Policji i Powiatowej 

Straży Pożarnej pod hasłem „Bezpieczny Internet” oraz „Bezpieczne ferie”, podczas których 

zwrócono również uwagę na doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy                         

i powiadamianie służb ratunkowych. 

Dzieci młodsze uwielbiają brać udział w konkursach. Dostosowując się do ich potrzeb                

i zainteresowań, nauczyciele zachęcili uczniów do  udziału w następujących konkursach: 

 Szkolny konkurs literacko – plastyczny „Jesień w wierszu i piosence” (organizatorki – 

Anna Majcher i Anna Płowiec); 

 Powiatowy konkurs plastyczny „Magia Bożego Narodzenia malowana kolędami”; 

 Szkolny konkurs plastyczno – profilaktyczny „Z mamą i tatą czuję się bezpiecznie” – 

organizator - Bożena Szymańska (sponsorem nagród była Miejsko – Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białobrzegach); 
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 Konkurs recytatorski „Idą święta”, w którym Amelia Zielińska – uczennica klasy Id 

zdobyła wyróżnienie w etapie powiatowym; 

 Konkurs recytatorski „Babcię, Dziadka Mieć”, w którym uczennica klasy Id - Amelia  

Zielińska – zdobyła I miejsce w etapie powiatowym; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 37 Konkurs recytatorski  „Warszawska Syrenka” , w którym uczennica klasy Ia                 

- Iga Babik uzyskała nominację do eliminacji rejonowych, a Wiktoria Gapys                                

– uczennica klasy IIb zdobyła wyróżnienie; 

 Szkolny konkurs plastyczny „Ziemia – nasze wspólne dobro” (organizatorki - Anna 

Majcher i Anna Płowiec) 

 Regionalny konkurs plastyczny „Wielkanocna palma” zorganizowany przez Muzeum 

Wsi  Radomskiej 

 Szkolny konkurs plastyczno – ekologiczny  „Woda – źródłem życia” (organizatorzy - 

Bożena Szymańska i Cezary Rogala)        

 Szkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza pisanka wielkanocna” (organizatorki                      

- Marzena Stawiarska i Teresa Szaruch)                    

 Szkolny konkurs wiedzy dla klas II – „Potrafię zachować się bezpiecznie” (organizatorki 

- Julita Zych i Elwira Woźna)                             
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 Szkolny konkurs literacki dla klas II „Pięknie czytamy” (organizatorki - Magdalena Bąk, 

Justyna Bartha, Julita Zych) 

 Szkolny konkurs plastyczny 

„Najpiękniejsza choinka” (organizatorki -  

Teresa Szaruch i Marzena Stawiarska)            

 Szkolny konkurs literacki dla klas III 

„Znamy lektury” (organizatorki - Justyna 

Bartha, Julita Zych, Magdalena Bąk)   

 Szkolny konkurs ortograficzny dla klas III 

(organizatorki – Elżbieta Bernat i Julita 

Zych) 

Nasi uczniowie bardzo często oglądają 

wystawy organizowane przez Miejsko – Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Białobrzegach, które są okazją do kontaktu z dziełami sztuki i szeroko 

rozumianą kulturą. Współpracujemy również z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury                    

w Białobrzegach biorąc udział w organizowanych konkursach,  jak chociażby  „Magia Świąt 

Bożego Narodzenia malowana kolędami” i oglądając wystawę pokonkursową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzieci z klas I – III bardzo chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych mających                     

na celu pomaganie ludziom i zwierzętom, dlatego w tym roku, wzorem poprzednich lat, 
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włączyły się w szkolną zbiórkę karmy, zabawek i koców dla zwierząt w radomskim 

schronisku, zbiórkę słodyczy dla dzieci z domu dziecka, zbiórkę monet w akcji „Góra Grosza” 

czy zbiórkę nakrętek i plastikowych butelek. 

W naszej szkole funkcjonuje od roku 2011/2012 klasa uczniów, którzy rozpoczęli naukę 

w wieku sześciu lat. Dzieci doskonale poradziły sobie ze zintegrowaniem się ze społecznością 

szkolną. Umiejętnie korzystają z biblioteki szkolnej, ze świetlicy,  ze stołówki, biorą udział                

w wycieczkach szkolnych oraz od najlepszej strony prezentują się na szkolnych 

uroczystościach np.: akademia z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły, występy na jasełkach 

szkolnych i z okazji Dni Teatru. 

Biorą liczny udział                              

w konkursach szkolnych                     

i pozaszkolnych. Obecnie 

kończą pierwszy etap edukacji 

szkolnej, osiągając dobre                   

i bardzo dobre wyniki                       

w nauce.  

Uczniowie klasy Ib 

uczestniczą w cotygodniowych 

lekcjach głośnego czytania w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Białobrzegach 

prowadzonych przez Dyrektor Sylwię Chojnacką – Tuzimek i Bożenę Szymańską.                        

Dzieci poznają książki będące w spisie lektur dla klasy pierwszej oraz inne, zalecane                   

przez pedagogów i psychologów. Wybierane są pozycje wartościowe pod względem 

literackim i wychowawczym. W trakcie głośnego czytania prowadzone są rozmowy z dziećmi 

o treści utworów, przebiegu akcji, elementach humorystycznych. Mali słuchacze są proszeni 

o ocenę bohaterów i zdarzeń, o refleksje związane z lekturą lub ułożenie innego zakończenia 

historyjki. Pierwszakom bardzo podobają się te zajęcia, bo chętnie na nie chodzą i żywo 

interesują się tym, co będzie czytane podczas następnego spotkania. 

1 kwietnia 2014r. odbył się dzień otwarty dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców. 

Wzięło w nim udział siedem grup przedszkolnych, w liczbie 180 osób. Dzieciom towarzyszyły 

ich nauczycielki oraz kilkoro rodziców. Przedszkolaki, jako przyszli uczniowie, zostały 

zapoznane z organizacją pracy szkoły. Brały udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych 
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przez nauczycielki klas trzecich - Elżbietę Bernat, Annę Leksińską, Julitę Zych i Jolantę 

Morawiec. Na zajęciach wykorzystano przygotowane pomoce oraz tablicę interaktywną. 

 Oprócz sal lekcyjnych dzieci odwiedziły także świetlice szkolne, sale gimnastyczne                               

i komputerowe oraz bibliotekę szkolną. Przyszli pierwszoklasiści z dużym zaangażowaniem 

uczestniczyli w spotkaniu. Nauczycielki  udzielały rodzicom informacji dotyczących startu 

dziecka w szkole. 

Od kilku lat działa przy PSP w Białobrzegach koło plastyczne klas I - V pod opieką Anny 

Leksińskiej i Anny Płowiec,                      

które cieszy się dużym 

zainteresowaniem uczniów 

naszej szkoły. W wyniku 

cyklicznych zajęć powstają 

ciekawe prace wykonane 

techniką pastele oraz farby 

akrylowe. Prace uczniów zdobią 

korytarze szkoły. Są wizytówką 

naszej placówki na różnych uroczystościach prezentujących osiągnięcia uczniów. 

 Główna tematyka malowanych prac to martwe natury, kwiaty, nasza okolica.        

Celem tych działań jest rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającego świata                           

oraz wyrażenie tych spostrzeżeń w formie malarstwa. Uczniowie poznają techniki malarskie, 

które są trudne do zrealizowania na  planowych zajęciach dydaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014  
Z życia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach 

 

 
8 

 

Tradycją naszej szkoły są jasełka przygotowujące nas do przeżywania świąt Bożego 

Narodzenia. W tym roku szkolnym wystąpili uczniowie klasy IIIa i IIIb pod kierunkiem Elżbiety 

Bernat i Julity Zych. 

W ramach Dni Teatru zostały przygotowane przedstawienia:  

 klasy Ib – „Niewielki, ale śliczny Mały Teatrzyk Ekologiczny” pod opieką 

Bożeny Szymańskiej; 

 klasy IIc – „Techno - Elek” pod opieką Teresy Szaruch 

 klasy IId – „Przyjście wiosny” pod opieką Marzeny Stawiarskiej 

Prace plastyczne uczniów klas I – III są eksponowane na szkolnych korytarzach i w salach 

lekcyjnych. 

 

II Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Przedmiotów Humanistycznych 

Krystyna Trojanowska, Izabela Kiraga, Marzena Jakubowska, Marlena Kiech, Magdalena Bąk, 

Justyna Bartha w roku szkolnym 2013/2014 organizowali lub koordynowali wiele działań 

mających na celu motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i rozwijania własnych 

zainteresowań. 

 

Język polski  

W ramach cyklu „Poranki z niezwykłymi ludźmi” w PSP nr 1 im. KEN odbyły 

niecodzienne spotkania z artystami naszego miasta i regionu. Zaproszenia zechcieli przyjąć: 

Pan Henryk Morawski – artysta słowa, poeta, regionalista, wybitny znawca historii regionu, 

nauczyciel polonista, metodyk, wizytator, etc., Pani Halina Najda – artystka słowa, poetka, 

nauczyciel języka polskiego etc., Pan Zdzisław Doleżyński – artysta malarz, rzeźbiarz, plastyk, 

laureat wielu nagród, karykaturzysta, etc. W kameralnych  warunkach artyści rozmawiali 

jeszcze z bardzo młodymi miłośnikami sztuki przez duże „S”. Szóstoklasiści uczą się pilnie                  

o sztuce, a więc poezji, prozie, muzyce, malarstwie, rzeźbie itd. Ich wiedza powinna być stale 

zgłębiana i temu celowi służą „Poranki z niezwykłymi ludźmi”. Artyści wysokiej miary żyją                

tuż obok nas, ale często tak niewiele o nich wiemy, a szkoda. Jeśli są wśród nas korzystajmy       

z tego. To, co przekazali nam było pigułką o Sztuce. Przybyli goście przybliżyli nam historię 

naszej ojczyzny i regionu, bo z nimi nierozerwalnie związana jest ich twórczość - dzieła 

wierszem, prozą, kreską i barwną plamą, jak jest w przypadku Pana Zdzisława Doleżyńskiego. 
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 Pani Halina Najda w niezwykle subtelny sposób mówiła o poezji będącej kluczem     

do ludzkich serc. Objaśniała, jak szukać sensu w arcytrudnej sztuce słowa. Zaprezentowała 

tomiki swoich wierszy, a z nich bardzo nastrojowe liryki wiążące się z osobistymi doznaniami 

poetki. W skupieniu wysłuchaliśmy pięknych i wzruszających impresji Jej autorstwa.  

Pan Henryk Morawski oczarował  słuchaczy  wybranymi lirykami związanymi z ziemią 

stromiecko - białobrzeską oraz tymi bardzo osobistymi poświęconymi miłości w ogóle                       

i miłości do swej „matki wojennej”. Artysta wspaniale łączył treści językowe, poetyckie                       

i historyczne. 

Spotkanie z Panem Zdzisławem Doleżyńskim budziło zainteresowanie wyjątkowe            

ze względów osobistych. Artysta przywiózł kilkanaście obrazów ze swojej pracowni 

mieszczącej się przy ulicy Piotra Skargi w Białobrzegach. Dzieła malarskie wzbudziły podziw, 

zachwyt, ale gdy artysta zaczął mówić, zdumienie wzrastało. 

W swym wykładzie przedstawił treści dotyczące różnych sztuk- cytował różnych poetów,      

w niesamowity sposób łączył sztukę z innymi dziedzinami. Na zakończenie spotkania artysta 

narysował na tablicy  kilka  karykatur uczniów, pod których wpływem dzieci same zaczęły 

szkicować satyryczne podobizny swoich kolegów. 

Każdego roku uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w kolejnych etapach 

Ogólnopolskiego Małego Konkursu Recytatorskiego i Warszawskiej Syrenki,                                      

a także konkursach recytatorskich „Idą Święta”, „Babcię, Dziadka Mieć”.   

 W bieżącym roku szkolnym w Eliminacjach Powiatowych XXXI Małego Konkursu 

Recytatorskiego uczniowie z klasy Vb: Dominika Niewiadomska i Bartłomiej Piątkowski 

zdobyli wyróżnienia, natomiast w konkursie recytatorskim „Idą Święta” wyróżnienie uzyskała 

Julia Jodłowska i Gabriela Jeżak z kl. Vb, a w konkursie „Babcię, Dziadka Mieć” również 

wyróżnienie otrzymała Natalia Łagoda z kl. Vb. 

 W roku szkolnym 2013/2014 nauczycielki języka polskiego przygotowały uczniów                             

do następujących konkursów przedmiotowych: Kuratoryjnego Konkursu Polonistycznego,    

w którym wzięło udział 21 uczestników z klas V i VI. Najlepsze wyniki uzyskały: Gabriela 

Jeżak, Wiktoria Trynkos , Barbara Puk z kl. Vb oraz Gabriela Chudzik z kl. Vc.  

Do ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego – Olimpus, przystąpili uczniowie                

z klas IV. Najwyższą liczbę punktów uzyskali: Aleksandra Bień z kl. IVb, Oskar Pośnik z kl.IVc, 

Maciej Kawecki z kl. IVb, Kamila Sitarek z kl. IVa, Weronika Rekowska z kl. IVc.   
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W tym roku szkolnym po raz pierwszy nasi uczniowie wzięli udział w IV Białobrzeskim 

Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Burmistrza Białobrzegów Dyktando 2013,                       

w którym to:  I miejsce i tytuł  Białobrzeskiego Mistrza Polskiej Ortografii zdobyła Aleksandra 

Bień z kl. IVb, II miejsce Kamil Rek z kl.  VIc, III miejsce Bartłomiej Sobień z kl. Vc.                 

 Wyróżnienia otrzymały: Gabriela Jeżak i Daria Potrzebowska z kl. Vb oraz Wiktoria 

Pietras z kl. VIc. 

Szkoła to także wychowanie patriotyczne, pamięć o ważnych dla Polski wydarzeniach 

historycznych, a więc akademie poświęcone rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

czy Konstytucji 3 Maja. 

11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, wiarę i zwycięstwo.                         

Z okazji 95 rocznicy odzyskania przez  Polskę niepodległości  uczniowie z klas IVb, IVc,Vb i Vc  

wraz z chórem szkolnym i Marzeną Jakubowską, Izabelą Kiragą, Pauliną Mamczarz, 

Magdaleną Bąk oraz Justyną Barthą przygotowali program słowno-muzyczny pt. ”Czynem 

zbrojnym budzili Polskę…”, który został zaprezentowany 11 listopada 2013 roku w Kościele 

parafialnym p.w. Świętej Trójcy podczas uroczystej Mszy świętej o godz. 10.15.                          

Celem programu było ukazanie niezwykle trudnej drogi Polaków do odzyskania 

niepodległości. W niecodziennych okolicznościach przy dźwiękach patriotycznych pieśni 

(„Wojenko, wojenko”, „Rota”) uczniowie recytowali wiersze. Ostatnim punktem programu 

artystycznego był występ zespołu instrumentalnego, który zagrał na fletach pieśń „Przybyli 

ułani”. W prostych słowach chcieliśmy przekazać ważne dla historii naszego narodu 

wydarzenia historyczne. Była to niecodzienna lekcja patriotyzmu.  

      „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” - OBCHODY 223. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA 1791 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014  
Z życia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach 

 

 
11 

 

To kolejna lekcja historii w wykonaniu uczniów naszej szkoły.  

 „3 maja - cóż to za data? Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nieznaczących 

uroczystości. Dziś żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości, nudzą nas 

uroczystości, apele, rocznice, święta. 

 Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera                  

i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę, aby rozważyć te trzy słowa ważne                   

w historii Polski, pojawiające się często jako hasła narodowe Polaków. Brzmią one: Bóg, 

Honor, Ojczyzna”. 

 Tymi słowami 29 kwietnia 2014 roku rozpoczęła się w naszej szkole uroczysta 

akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program słowno – muzyczny 

„Witaj majowa jutrzenko” przygotowali uczniowie z klas Vb, Vc, IVa, IVc wraz z Izabelą 

Kiragą i Marzeną Jakubowską. Oprawę muzyczną przygotowała Paulina Mamczarz                       

wraz z chórem szkolnym. 

 Na tle dekoracji akcentującej nasze symbole narodowe uczniowie przypomnieli,                      

co wydarzyło się 3 Maja 1791 roku. Była to interesująca lekcja historii nacechowana 

głębokim patriotyzmem. 

 Nauczyciele języka polskiego prowadzą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, takie jak: 

zajęcia przygotowujące uczniów klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej, zajęcia 

dydaktyczno – wyrównawcze czy koło języka polskiego. Celem tych zajęć jest uwrażliwienie 

na piękno języka ojczystego. 

Maj  to miesiąc, w którym piątoklasiści napiszą sprawdzian kompetencji z zakresu 

treści polonistycznych. Pozwoli on ocenić, w jakim stopniu uczniowie opanowali treści 

zawarte w podstawie programowej, a ponadto przygotuje uczniów do nowej formuły 

sprawdzianu po szkole podstawowej w 2015 roku. 

 

Historia 

 Uczniowie  PSP  nr 1 im. KEN w  Białobrzegach mieli możliwość wzięcia udziału                                    

w następujących konkursach, imprezach, wyjściach i wyjazdach  mających  na  celu  

kształtowanie  wśród nich postawy patriotyzmu, poczucia jedności narodowej, więzi z małą 

ojczyzną. Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy konkursem fotograficznym ,,Moja mała 

Ojczyzna - Białobrzegi”, którego celem było zaprezentowanie i ocalenie od zapomnienia 
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najpiękniejszych miejsc Białobrzegów i okolic, ukazanie wartości tkwiących w historii naszej 

małej Ojczyzny oraz popularyzacja uczniowskiej twórczości fotograficznej.    

 Spośród 35 zgłoszonych prac uczniów klas IV-VI wyłoniono laureatów, przyznając               

po trzy równorzędne nagrody  w następujących kategoriach:                                      

Zabytki - Weronika Musiał z kl. Vc, Daria Potrzebowska z kl. Vb, Artur Puc z kl. IVb;               

Architektura użytkowa - Katarzyna Wieczorek z kl. Va, Weronika Kozłowska z kl. Vd,                      

Aleksandra Zarychta z kl. Vb;                            

Przyroda - Kacper Sokołowski z kl. IVc, Oskar Pośnik z kl. IVc, Maja Radek z kl. IVc.                     

Ponadto wyróżnienia otrzymali: Aleksander Krzesiński z kl. Vb, Wiktoria Traczyk z kl. Vc,                        

Nina Piechota z kl. Vb. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tradycyjnie, w miesiącu październiku został  zorganizowany  szkolny  konkurs wiedzy  

historycznej ,,Poznajemy  historię  naszej  szkoły  i  jej  patrona”, którego  celem  było  

przybliżenie   wydarzeń  związanych z  istnieniem  szkoły  oraz  poznanie  tła  historycznego  

początków  Komisji  Edukacji  Narodowej. Wzięło w nim udział 28 uczniów klas V - VI. 

Zwycięzcami  konkursu  zostali:  Adrian Starczewski z kl. VIc, Kamil Rek z kl. VIc                             

oraz Wiktoria Trynkos z kl. VIc. 

 Wyniki powyższych konkursów zostały ogłoszone w czasie uroczystego apelu,                        

w obecności wszystkich uczniów naszej szkoły, a zwycięzcy otrzymali  pamiątkowe dyplomy                 

i nagrody książkowe. 

 W listopadzie  uczniowie  klas  szóstych  mieli  możliwość  obejrzenia  filmu                                         

pt. ,,Wałęsa - człowiek z nadziei”, który przybliżył im sylwetkę laureata Pokojowej Nagrody 
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Nobla, jednocześnie ukazując cienie życia w kraju komunistycznym. Film ten ułatwił uczniom 

zrozumienie tych wydarzeń i przyczynił się do świadomego uczczenia 25 rocznicy 4 czerwca 

1989 roku. 

 W  miesiącu marcu 25 uczniów klas V-VI wzięło udział w Ogólnopolskim konkursie 

wiedzy historycznej ,,Olimpus”, którego  celem  była  popularyzacja  i  poszerzenie  wiedzy 

dotyczącej historii naszego kraju. Oczekujemy na wyniki! 

 W kwietniu  ogłoszony został ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Kolory Wolności”, 

którego organizatorem jest Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.                                            

Jego cel to upamiętnienie rocznicy 4 czerwca 1989 roku, wyłonienie 20 - 50 prac 

konkursowych, które będą prezentowane w formie wystawy plenerowej w dniu 04 czerwca 

2014 roku na terenie Kancelarii Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Konkurs cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły, którzy w ciekawy sposób, stosując różne 

techniki rysunku, malarstwa, a także kolażu ukazali pierwsze wolne wybory widziane                      

i rozumiane przez uczniów szkoły podstawowej. Do Sejmu zostały wysłane 32 prace.        

Czekamy na wyniki!          

 Cyklicznie już, w maju uczniowie klas VI pod opieką nauczycieli będą mieli możliwość 

uczestniczenia w rajdzie pieszym na Guzol w Suchej, w miejsce upamiętniające Powstańców 

Styczniowych z naszego terenu 

 W najbliższym czasie, 04 czerwca 2014 roku minie 25 lat od przeprowadzenia 

pierwszych wolnych wyborów w powojennej Polsce, w wyniku czego nasz kraj stał się 

pierwszym państwem z bloku wschodniego, w którym wyłonieni w wyborach przedstawiciele 

opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. W związku z tą 

rocznicą w naszej szkole odbędą się lekcje wychowawcze na powyższy temat, zostanie 

przygotowana tablica informacyjna na korytarzu szkolnym oraz konkurs plastyczny                   

,,Dzień Wolności - 4 czerwca 1989r.”, z którego prace zostaną zaprezentowane w formie 

wystawy plenerowej 04.06.2014 roku. 

 Ponadto we współpracy z nauczycielami Publicznego Gimnazjum im. Jana 

Kochanowskiego przygotowujemy się do obchodów rocznicy czerwca 89r.  na Placu Zygmunta 

Starego w Białobrzegach, w dniu 04.06.2014roku, na które wszystkich serdecznie zapraszamy. 
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Biblioteka szkolna 

Magdalena Bąk i  Justyna Bartha  

 W pracy z uczniami realizowane są zadania wynikające z podstawy programowej 

mające na celu:  

 rozwijanie u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania                 

i rozmowy na temat przeczytanych utworów; 

 ułatwiania doboru lektur, zgodnego z realnymi umiejętnościami czytelniczymi, potrzebami 

wychowawczymi i edukacyjnymi uczniów; 

 rozwijanie ciekawości świata, motywowanie do poznawania rzeczywistości,                       

do porozumiewania się i samokształcenia; 

 udostępnianie i udzielanie pomocy w korzystaniu ze słowników i encyklopedii;        

 rozwijanie potrzeby kontaktu z literaturą piękną;  

 prowadzenie wypożyczania uczniom książek do domu.       

 Prowadzona jest współpraca z Zespołami Samokształceniowymi Nauczycieli 

funkcjonującymi w szkole w zakresie: 

 opracowywania scenariuszy na obchody 

Święta Szkoły, otwarcia nowych boisk;  

 przygotowania dekoracji do akademii                

z okazji Święta Odzyskania Niepodległości; 

 współdziałania z nauczycielami realizującymi 

projekt „Powołanie zespołu wokalno - 

instrumentalnego Jedynka” (scenariusz 

uroczystości, opracowanie okolicznościowego 

folderu i literackiej strony prezentacji 

multimedialnej);    

 Prowadzone są zajęcia biblioteczne 

wynikające z art. 42 KN (2 godziny w tygodniu,                        

z dziewięcioosobową grupą uczennic                     

z klasy III), których tematyka obejmuje między innymi:  poznawanie życiorysów i niektórych 

utworów oraz omawianie twórczości poetów i pisarzy, wybranych z kalendarza rocznic 
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literackich na 2014 rok, np. Kornela Makuszyńskiego, Anny Świrszczyńskiej, Oskara  Kolberga, 

Józefa Ratajczaka.          

 Wspólnie z panią Julitą Zych zorganizowano i przeprowadzono konkursy czytelnicze:                   

dla uczniów klas III - cich „Znamy nasze lektury”; dla uczniów klas II – gich „Pięknie czytamy”.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Z własnej inicjatywy podejmowane są działania mające na celu prezentowanie w formie 

ekspozycji tematycznych różnego rodzaju informacji dotyczących życia szkoły oraz ważnych 

wydarzeń. W tym roku szkolnym bibliotekarki wykonały tablice:     

 „Zajęcia pozalekcyjne w r. szk. 2013/2014”; 

 „Z życia szkoły”; 

 „Rok 2014 – Rokiem Czytelnictwa”; 

 „Czytanie łączy pokolenia”;                              

 „Święty Jan Paweł II w oczach dzieci”.      

 Spokojną przystań w bibliotece szkolnej odnajdują dzieci oczekujące na lekcje,                   

bądź po skończonych zajęciach. Mogą wówczas odrobić lekcje, poczytać i przyjemnie spędzić 

czas oraz uczestniczyć w lekcjach czytania.  
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III Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Języków Obcych                                 

i Przedmiotów Artystycznych 

Agata Petrzak, Edyta Ofiara, Michał Michalski, Agnieszka Czech, Paulina Mamczarz,                  

Anna Stefanik – Chochlewicz, Cezary Rogala w roku szkolnym 2013/2014 organizowali            

lub koordynowali wiele działań mających na celu motywowanie uczniów do poszerzania 

wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. 

 

 Mając na celu motywowanie uczniów do nauki i wzmacnianie zainteresowania 

językami obcymi, w bieżącym roku szkolnym odbyły się konkursy, olimpiady i przedstawienia 

w nauczanych językach.  

W październiku ponad 40 uczniów wzięło udział w konkursie na zaproszenie                         

na przyjęcie Halloween w języku angielskim - „Let’s go to Halloween Party!”.                           

Komisja nagrodziła Maję Chyc z kl. IVb i Zuzannę Rąbkowską z kl. IIIc, oraz wyróżniła sześciu 

uczniów. Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Prace uczestników 

zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym, symbolizując nadchodzące święto                            

i wprowadzając uczniów w klimat duchów, magii i czarów. 

W styczniu uczniowie utalentowani muzycznie i językowo przygotowani zostali                      

do udziału w VI Festiwalu Pieśni i Kolęd w Języku Angielskim, corocznie organizowanym 

przez Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach. Ogromnym sukcesem 

było zdobycie I miejsca przez Julię Jodłowską, uczennicę klasy Vb. Julia otrzymała dyplom                       

oraz nagrodę rzeczową.    

 Z uczniami uzdolnionymi bądź wykazującymi 

określone zainteresowania nauczyciele pracowali                

w ramach kół językowych i kół plastycznych. 

 Zachęcali i przygotowywali uczniów do udziału                

w konkursach zewnętrznych. W marcu ponad 40 

dzieci uczestniczyło w Ogólnopolskiej olimpiadzie 

przedmiotowej z języka angielskiego Olimpus - sesja 

wiosenna. Artur Puc z kl. IVb zajął 10 miejsce, a Nina 

Piechota z kl. Vb zajęła 5 miejsce otrzymując dyplom 

laureata. 
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 Również w marcu przeprowadzony został szkolny konkurs na hasło dotyczące 

owoców i warzyw w języku niemieckim. W konkursie wyróżniono 8 osób z klas IV-VI. 

Najlepsze prace nagrodzone zostały oceną celującą i bardzo dobrą z języka niemieckiego. 

 Powszechnie wiadomo, iż dzieci uczą się przez zabawę. Mając to na uwadze                      

oraz chcąc zaszczepić w uczniach zainteresowanie językiem angielskim zorganizowano 

przedstawienie. 12 maja uczniowie klas młodszych wzięli udział w przygotowanym                       

przez Teatr TAK przedstawieniu z elementami języka angielskiego pt: „Pippi powraca”.                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Już teraz trwają przygotowania do dużej imprezy szkolnej, jaką będzie Dzień Językowy 

połączony z Dniem Zdrowej Żywności. Podczas akademii klasy I zaśpiewają piosenkę w języku 

angielskim, starsi uczniowie zaprezentują swoje umiejętności wokalne, taneczne i językowe 

w czasie Mini Playback Show, a wszyscy obejrzą rady Pascala Brodnickiego na temat 

zdrowego odżywiania. Tego też dnia dzieci skorzystają ze „Zdrowego Sklepiku”, w którym 

zakupią tylko produkty zdrowe i odżywcze. Dodatkowo, odbędą się rozgrywki sportowe                     

na boisku szkolnym. 
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Muzyka 

 Uczniowie biorący udział w zajęciach zespołu wokalnego, poszerzyli swoją wiedzę               

na temat śpiewu. Zdobyli również doświadczenie uczestnicząc w imprezach szkolnych                      

oraz  w konkursach. W zajęciach tych bierze udział 36 uczniów głównie z klas IV i VI. 

 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 zespół wokalny uświetnił 

następujące imprezy szkolne: 

 17. 10. Uroczysta akademia z okazji Ślubowania klas I oraz Dnia Edukacji Narodowej 

(otwarcie nowego boiska). Zespół wokalny wykonał następujące utwory: „Hymn 

szkoły”, „Wesoła szkoła”, „Nauczycielom”; 

 11. 11. Przygotowanie oprawy muzycznej do montażu słowno – muzycznego z okazji 

Święta Niepodległości, który odbył się w Kościele Parafialnym w Białobrzegach. 

Zespół wokalny zaśpiewał następujące pieśni: „Wojenko, wojenko”, „Rota”; zespół 

fletowy zagrał „Przybyli ułani pod okienko”; 

 12. 11. Szkolna Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, zespół wokalny 

zaśpiewał: „Hymn Państwowy”, „Wojenko, wojenko”, „Rota”, „Biały krzyż”; 

 Zespół wokalny reprezentował szkołę poprzez udział w okolicznych festiwalach                                  

i przeglądach: 

 Przygotowanie i zgłoszenie uczennicy kl. Vb Dominiki Niewiadomskiej na eliminacje       

do XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni – Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca 

Ludowego z pieśniami: „Biało - czerwoni”, „Ojczyzno ma”. Przesłuchania odbyły się                

w Zwoleniu (16.11.2013r.). Uczennica zdobyła nominację i  reprezentowała szkołę    

w Finale konkursu w kwietniu 2014r.; 

 09. 12. XII Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Staropolskie kolędowanie” 2013r., 

(przesłuchania odbyły się w Białobrzegach), w którym zespół wokalny zaprezentował 

kolędy: „Dzisiaj w Betlejem”, „Gwiazdki świecą nad stajenką”; 

 W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 zespół wokalny uświetnił 

następujące imprezy szkolne: 

 01. 01. 2014r. przy ogromnym wsparciu Dyrekcji Szkoły i Organu Prowadzącego został 

powołany „Dziecięcy zespół wokalno – instrumentalny Jedynka”. Członkami zespołu 

są uzdolnieni muzycznie uczniowie klas IV – VI, ogółem 38 osób;  
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 04. 02. 2014r.  odbyła się prezentacja zespołu. Zagrano takie utwory jak: „Janosik” – 

motyw filmowy, „Ona tu jest”, „Can – can”, „Dni których jeszcze nie znamy”                       

oraz „Pojedziemy na łów”; 

 27. 03. 2014r. odbył się koncert podsumowujący zakończenie projektu. Zespół 

zaprezentował następujące utwory: „Pięknie żyć”, „Idzie Karolinka”, „Sarna”, 

„Czerwone jabłuszko”, „Laboga chłopaki”, „Lulajże, mi lulaj”, „Kciuciubabka”, 

„Pojedziemy na łów”; 

 29. 04. 2014r. Uroczysta Akademia z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja. 

Zaśpiewano następujące utwory: „Hymn państwowy”, „Mazurek Trzeciego Maja”, 

„Polonez Trzeciego Maja”, „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, „Jak długo w sercach 

naszych”; 

 25. 05. 2014r. Dni Majowe Białobrzegów. Zespół zaprezentował następujące utwory: 

„Idzie Karolinka”, „Laboga chłopaki”, „Pojedziemy na łów”; 

 26, 27. 06. 2014r. Pożegnanie klas szóstych oraz uroczyste zakończenie roku 

szkolnego. „Dziecięcy zespół wokalno – instrumentalny Jedynka” zaprezentował 

wybrane utwory z koncertu kończącego projekt;  

 

 W szkole działa również koło muzyczne, którego uczestnicy włączają się w wyżej 

wymienione działania, rozwijają swoje wiadomości i umiejętności muzyczne. 
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Plastyka 

 

 W ramach plastyki w klasach IV i V nauczyciele przygotowali uczniów do konkursów, 

w których wzięło udział 28 uczestników. W szkolnym konkursie plastycznym „Moje czyste 

miasto”, przeprowadzonym we wrześniu 2013r. komisja wyłoniła i nagrodziła uczniów: 

Krzysztofa Kiecha z kl. Va, Patrycję Pachniak z kl. Vc, Katarzynę Wieczorek z kl. Va                              

i Julię Jodłowską z kl. Vb. 

 W konkursie „Magia Bożego Narodzenia malowana kolędami”, organizowanym 

przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury uczennica naszej szkoły Alicja Piętowska z kl. Vc 

zdobyła 3 miejsce, a Aleksandra Zarychta z kl. Vb została wyróżniona. 

 Na zajęciach koła plastycznego uczniowie interpretowali wybrane dzieła w technice 

pasteli, poszerzali wiedzę o wybitnych artystach i malarstwie polskim. Podjęliśmy także 

temat związany z naszym regionem „Białobrzeskie Pejzaże” w technice pasteli.                     

Wykonane przez uczniów prace prezentowane były w szkolnej sali gimnastycznej podczas 

uroczystości związanej z zakończeniem projektu realizowanego w naszej placówce. 

 W ostatnim czasie uczniowie zainteresowani byli XVI edycją Ogólnopolskiego 

Konkursu Plastycznego organizowanego przez Komendę Główną Państwowej Straży 

Pożarnej „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie”.                           

Do tego konkursu wyłoniliśmy zgodnie z regulaminem 3 najciekawsze prace z naszej szkoły.                         

Na ostateczne wyniki musimy jeszcze poczekać. 
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IV Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Przedmiotów Matematyczno –  

                                                Przyrodniczych 

Elżbieta Siedlecka, Bożena Leśnowolska, Anna Bujska, Honorata Maciejewska,                    

Katarzyna Klich, Sylwia Greliak, Cezary Rogala w roku szkolnym 2013/2014 organizowali                                 

lub koordynowali wiele działań mających na celu motywowanie uczniów do poszerzania 

wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. 

 

Matematyka 

 W październiku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN                            

w Białobrzegach brali udział w Kuratoryjnym Konkursie Przedmiotowym z matematyki. 

 Głównym celem konkursu było wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy                         

nad pogłębianiem  i rozszerzaniem wiedzy, wykorzystaniem twórczego myślenia                         

oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego.                

W konkursie wzięło udział 7 uczniów klas V i 8 uczniów z klas VI. Nasi uczniowie chętnie 

uczestniczą w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych „Olimpus”, które mają na celu 

promowanie uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających 

wszechstronną wiedzę. 

 W sesji jesiennej Konkursu Matematycznego „Olimpus” wzięło udział 54 osoby.                 

Z klas IV - 17 uczniów. Najlepsi to: Kuba Kamiński z kl. IVb, Bartłomiej Wojtunik z kl. IVb, 

Paweł Klich z kl. IVa i Kacper Klimek z kl. IVa; z klas V - 19 uczniów. Najlepsi to: Wiktoria 

Trynkos z kl. Vb, Barbara Puk z kl. Vb i Bartłomiej Pietrasik z kl. Vd; z klas VI - 18 uczniów.             
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Najlepsi to: Marta Tomczyńska z kl. VIc, Adrian Starczewski z kl. VIc i Sebastian Gajda                      

z kl. VIb. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 W sesji zimowej konkursu wzięło udział 28 uczniów. Z klas IV najlepiej napisali Artur 

Puc z kl. IVb, Paweł Klich z kl. IVa i Krzysztof Cybulski z kl. IVa; z klas V uczennice Wiktoria 

Trynkos z kl. Vb i Wiktoria Traczyk z kl. Vc otrzymały dyplomy laureata, bardzo dobry wynik 

uzyskał również Bartłomiej Pietrasik z kl. Vd, z klas VI – dyplom laureata otrzymał Sebastian 

Gajda z kl. VIb, wysokie wyniki uzyskali również Marta Tomczyńska z kl. VIc i Adrian 

Starczewski z kl. VIc. 

Corocznie zachęcamy uczniów do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 

„Kangur”.     

 W tym roku szkolnym 20 marca 

zadania rozwiązywało 39 osób z klas IV 

- VI. Sebastian Gajda z kl. VIb otrzymał 

wyróżnienie. Bardzo wysokie wyniki 

uzyskali również Mateusz Gutkowski                  

z kl. IVc i Wiktoria Trynkos z kl. Vb.                               
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 Od kilku lat nasi uczniowie biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym 

„Albus”, który w tym roku odbył się 8 maja. Wzięło w nim udział 47 uczniów z kl. IV – VI. 

Wyniki będą ogłoszone 9 czerwca. 

 Uczniowie mieli możliwość poszerzać i uzupełniać swoją wiedzę na następujących 

pozalekcyjnych zajęciach matematycznych: 

 dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki  

 przygotowujących do konkursów matematycznych 

 koła matematycznego dla klas IV 

 koła matematycznego dla klas V  

 przygotowujących uczniów klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej. 

 Nauczyciele przeprowadzili sprawdziany diagnozujące umiejętności matematyczne           

w klasie IV i V, przygotowali sprawdzian kompetencji klas piątych w zakresie treści 

matematycznych, opracowali sprawdziany próbne klas VI, opracowali raporty                                   

ze sprawdzianów próbnych w klasach VI. Sprawdzian kompetencji klas V  i próbne 

sprawdziany klas VI miały na celu przygotowanie uczniów do właściwego sprawdzianu klas VI 

po szkole podstawowej.        

 Uczniowie klasy Vd wzięli udział w programie EKSTRAKLASA zorganizowanym                                 

przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne z matematyki.                                                 

 Ekstraklasa to ogólnopolski, bezpłatny i dobrowolny program edukacyjny zgodny                    

z nową podstawą programową. Jego głównym zadaniem jest wspieranie nauczycieli 

matematyki oraz języka polskiego. Cel Ekstraklasy to wybór najlepszej klasy, która potrafi 

łączyć wiedzę z wybranego przedmiotu (język polski, matematyka) z praktycznymi 

umiejętnościami. Ekstraklasa jest przeznaczona dla uczniów klas piątych i szóstych szkół 

podstawowych z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla ich nauczycieli.                    

Uwzględnia różnice programowe wynikające z odmiennych wymagań egzaminacyjnych dla 

każdej z wyżej wymienionych klas. Zestaw zadań, które należy rozwiązać w ramach 

Ekstraklasy, przeznaczony dla klasy piątej jest przystosowany do nowego sprawdzianu 

szóstoklasisty, który będzie obowiązywał od 2015 r.                     

Ekstraklasa składa się z dwóch następujących etapów:                          

a. Etap 1. – etap realizacji zadań zawartych w dwóch pakietach papierowych dla klasy piątej 

(Pakiet 1 i 2);                             
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b. Etap 2. – etap realizacji zadań zawartych w jednym pakiecie papierowym dla klasy piątej 

przez klasy zgłoszone do udziału w Ekstraklasie (Pakiet 3).      

 W ramach poszczególnych etapów zgłoszona przez nauczyciela klasa była 

zobowiązana do:                                                                                                                               

a. Etap 1. – rozwiązania przygotowanych przez Organizatora zadań (Pakiet 1 i 2) przez całą 

klasę; wybór czasu i sposobu wykonania zadań należał do nauczyciela;                          

b. Etap 2. – rozwiązania przygotowanych przez Organizatora zadań (Pakiet 3), w tym zadań 

konkursowych, przez całą klasę; termin wykonania zadań zależy od nauczyciela                                 

(z zastrzeżeniem, że termin wyboru dwóch najlepszych prac – wśród wszystkich prac 

wykonanych przez klasę – oraz ich przekazania Organizatorowi ustala Organizator                             

po zakończeniu Etapu 1).   

Do konkursu zostały zgłoszone dwie najlepsze prace uczniów:                                                                  

Maksymiliana Orzechowskiego i Bartłomieja Pietrasika. 
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Przyroda 

 W bieżącym roku szkolnym wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły zaangażowali się 

w realizację zadań wynikających z Kalendarza Imprez Ekologicznych w PSP nr 1 im. KEN                

w Białobrzegach w roku szkolnym 2013/2014.  

 Zakończyliśmy pierwszy semestr roku szkolnego, co jest dobrym momentem                      

na podsumowanie naszych działań. Podzieliliśmy rok szkolny na dwumiesięczne odcinki, 

każdy pod swoim hasłem, a w każdym z nich określone zadania. 

Wrzesień  i październik 2013 r.  przebiegały pod hasłem "Barwy jesieni". 

 Konkurs plastyczny "Moje czyste miasto” 

 Konkurs literacki "Jesień w wierszu i piosence" - wpłynęło 45 prac, nagrodzono 30,               

czyli wszystkie, które spełniały wymogi regulaminowe. Dzieci otrzymały pamiątkowe 

dyplomy i nagrody. Prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej. 

 Inauguracja zbiórki materiałów wtórnych – ogłoszenie konkursu na Eko-klasę. Zadaniem 

uczniów klas I-VI jest zbieranie, segregowanie i przynoszenie do szkoły korków                       

oraz butelek. Za każdy przyniesiony surowiec wtórny, uczniowie otrzymują punkty.                 

Pod koniec roku szkolnego wyłoniona zostanie zwycięska klasa, która otrzyma nagrodę. 

 Wycieczka do Nadleśnictwa Dobieszyn odbyła się pod hasłem "Święto drzewa”. Spotkanie 

z leśnikami, ognisko i spacer po lesie były nie tylko atrakcyjnie spędzonym czasem,                      

ale również okazją, aby nakłonić młodych ludzi do refleksji nad związkiem ludzi                           

z przyrodą i szacunkiem dla niej. Oczywiście wyjazd miał niezaprzeczalne walory 

edukacyjne, a wiedza ekologiczna, miejmy nadzieję, była wdychana razem ze świeżym                

i  czystym leśnym powietrzem.  W wyjeździe wzięli udział wszyscy uczniowie klas szóstych. 

 Ogólnoświatowa akcja "Sprzątanie Świata" jest już tradycją naszej szkoły. Uczniowie wraz 

z wychowawcami sprzątali wokół szkoły,  pobliskie osiedla i teren wzdłuż ścieżki 

rowerowej do Suchej. Okazuje się, że dopiero w takich sytuacjach dzieci i młodzież 

„widzą” otaczające ich śmieci i z dezaprobatą wyrażają swoją niechęć do śmiecących.                

To bez wątpienia świetna lekcja dbania o przyrodę i odpowiedzialności za otoczenie. 

Listopad i grudzień 2013 r. przebiegały pod hasłem "Zwierzę nie jest rzeczą". 

 "Moje zwierzątko" - wystawa prac plastycznych uczniów uczęszczających do świetlicy 

środowiskowej. 
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 Spacer do lasu – „W poszukiwaniu śladów zwierząt” w którym uczestniczyli uczniowie 

należący do koła przyrodniczego działającego w ramach świetlicy środowiskowej. 

 Zbiórka karmy, koców i misek dla psów z radomskiego schroniska dla zwierząt odbywała 

się pod hasłem „Pełna miska dla zwierząt ze schroniska”. Tym razem również                           

nie zawiedliśmy się na naszych uczniach i rodzicach, którzy okazali wielką hojność.              

Widać, że los zwierząt nie jest nam obojętny! 5 grudnia uczniowie wspólnie  z opiekunami 

odwiedzili radomskie schronisko i przekazali zebrane artykuły.  

Styczeń i luty 2014 r.  przebiegały pod hasłem "Zdrowy styl życia". 

 Konkurs wiedzy dla klas VI „Promocja zdrowego stylu życia” był skierowany do uczniów 

klas szóstych. Udział w testach był okazją nie tylko do zdrowej rywalizacji i podniesienia 

sobie oceny, ale przede wszystkim do powtórzenia, usystematyzowania i ewentualnego 

uzupełnienia wiedzy zdobytej w poprzednich latach. 

 Spotkanie z lekarzem stomatologiem  miało na celu utrwalenie prawidłowych nawyków 

dbania o higienę jamy ustnej. Dzieci przypomniały sobie jak należy szczotkować zęby,                 

jak dieta wpływa na ich kondycję, kiedy wizyta w gabinecie dentystycznym jest konieczna, 

a także poznały budowę zębów.  

Marzec i kwiecień 2014 – Święto Ziemi 

 Sadzenie drzew przed budynkiem szkoły w trosce o piękno naszego najbliższego 

środowiska. Dosadziliśmy dwa gatunki klonów, grab kolumnowy, katalpy oraz śliwy 

ozdobne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocznik II Gazetki Szkolnej 2013/2014  
Z życia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach 

 

 
27 

 

 

 Tuż przy wejściu do szkoły pojawiła się także żwirowa rabata ozdobiona żywotnikami.         

 Na placu wewnętrznym, przy rosnących tam krzewach dosypaliśmy korę, której ilość 

uległa zmniejszeniu po zimie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promując postawy ekologiczne wśród uczniów oraz zwiększając ich świadomość wobec 

współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego, uczniowie klas piątych przystąpili                   

do IV edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska                  

– EKOTEST w dniu 15 kwietnia 2014 r. Na wyniki musimy poczekać do 20 maja. 

 Z inicjatywy Samorządu Szkolnego pojawiła się tablica tematyczna przedstawiająca 

piękną, radosną, czystą Ziemię pełną zwierząt, którą wykonali uczniowie z dużym 

wsparciem Katarzyny Klich. 
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I. Konkursy przedmiotowe 

 W październiku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN                              

w Białobrzegach brali udział w Kuratoryjnych Konkursach Przedmiotowych z  przyrody. 

Głównym celem tych konkursów było wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy                           

nad pogłębiania i rozszerzaniem wiedzy, wykorzystaniem twórczego myślenia                               

oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowanie wysiłku intelektualnego.  

II. Wycieczki tematyczne 

 Turystyczno – krajoznawcza klas V w Góry Świętokrzyskie; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wizyta w Parku Miniatur w Krajnie 
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 Lekcja przyrody w terenie - Nadleśnictwo Dobieszyn 

 

 „Święto Drzewa” - Nadleśnictwo Dobieszyn 

III. Współpraca 

 z samorządem uczniowskim kl. IV- VI 

 dekoracje tematyczne na tablicy Samorządu Uczniowskiego 

IV. Działania prośrodowiskowe 

 Koordynowanie szkolnej akcji „Sprzątanie Świata” 

V. Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych 

 dydaktyczno – wyrównawcze z przyrody 

 koło przyrodnicze dla kl. VI 

 koło matematyczne dla klas IV 

 zajęcia komputerowe 

 zajęcia przygotowujące uczniów klas VI do sprawdzianu po szkole podstawowej 

VI. Przeprowadzenie sprawdzianu diagnozującego w klasie IV z matematyki i przyrody    

oraz przygotowanie sprawdzianu kompetencji kl. V w nowej formule. 
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Zajęcia komputerowe 

 W związku z tym, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił rok szkolny 2013/2014 

Rokiem Szkoły w Ruchu, mając na względzie 

konieczność wzmacniania kondycji fizycznej                  

i psychicznej, promowania aktywności fizycznej                 

i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży,                

w grudniu, nauczyciel zajęć komputerowych 

ogłosił w klasach IV – V konkurs na pracę 

wykonaną grafiką komputerową. Celem konkursu było uświadomienie uczniom, że aktywny 

tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie                 

i we własne możliwości. Uczniowie chętnie wykonywali prace, które zostały ocenione przez 

jury następująco: I miejsce zajęła Natalia Łagoda – uczennica klasy Vb, II miejsce ex aequo 

Patrycja Traczyk z kl. Vd i Weronika Rekowska z kl. IVc, natomiast III miejsce zajęła 

Aleksandra Gutkiewicz z kl. Va. Uczennice otrzymały nagrody w postaci akcesoriów 

komputerowych i oceny celujące z zajęć komputerowych, a ich prace zostały wystawione              

na korytarzu szkolnym. 
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 11 lutego 2014 r. w ramach realizacji programu profilaktycznego odbył się w naszej 

szkole „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Podczas zajęć komputerowych, w klasach IV – V, 

przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa dzieci                            

w Internecie, w oparciu o filmy 

edukacyjne „3…2…1 Internet”, 

dostępne na platformie 

edukacyjnej ”Dziecko w sieci”.             

W klasach I – III uczniowie                

pod opieką nauczyciela korzystali                            

z serwisu www.sieciaki.pl, który 

opiera się na przygodach postaci 

dzieci posiadających specjalne 

zdolności i wykorzystujących je w walce z internetowymi zagrożeniami.  Dzięki prezentacji 

złych postaci, tzw. sieciuchów, uczniowie mogli zapoznać się z zagrożeniami w sieci,                        

a także dowiedzieć się, jak odpowiednio na nie reagować.  Dodatkowo każdy uczeń otrzymał 

ulotkę informacyjną nt. „Bezpieczeństwa dzieci w cyberprzestrzeni”.    

 Wszyscy uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że były to interesujące zajęcia z zakresu 

bezpiecznego Internetu i cyberprzemocy.       

 Dodatkowo uczniowie klas IV - V, przynosili na nośnikach pamięci masowej prace 

wykonane techniką komputerową, które zostały nagrodzone ocenami celującymi                      

przez nauczyciela. Nauczyciel zajęć komputerowych wykorzystał w tym dniu materiały 

otrzymane podczas szkolenia „Nauczanie z TIK w XXIw.” w ramach kursu doskonalącego 

Akademii Profesjonalnego Nauczyciela. Celem „Dnia Bezpiecznego Internetu”                               

było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w świecie wirtualnym. Uświadomiliśmy 

uczniom, że komputer i Internet mogą być kopalnią wiedzy, narzędziem komunikacji,                  

ale powinny służyć do dobrych celów, gdyż mogą stanowić również zagrożenie.                 

Uczniowie klas I – III oraz IV – VI obejrzeli prezentację oraz wysłuchali pogadanki st. sierż. 

Ewy Płaszczyńskiej i mł. asp. Jarosława Rdzanka z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Białobrzegach. Z obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu powstał film, który został 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Bezpieczny Internet”.  
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 W kwietniu, uczniowie klas IV – VI wzięli udział w konkursie „Pomyśl zanim wrzucisz 

– dbaj o swoją tożsamość”,  poświęconym Internetowi i pracy w sieci, organizowanym 

wspólnie przez Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Gimnazjum nr 49 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. S. Starzyńskiego                     

w Warszawie. Konkurs został 

zorganizowany w ramach obchodów 

Światowego Dnia Społeczeństwa 

Informacyjnego, a Patronat Honorowy nad 

konkursem objął Prezydent RP Bronisław 

Komorowski.  Celem konkursu było 

propagowanie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci ze szczególnym uwzględnieniem ochrony 

tożsamości w sieci. 14 kwietnia 2014r. spośród wszystkich prac uczniów z klas IV – VI, 

zgłosiliśmy do konkursu najlepsze 15 prac uczniów: Dominiki Barwickiej z kl. IVa, Pawła 

Klicha z kl. IVa, Katarzyny Popiel z kl. IVa,  Zuzanny Sobolewskiej z kl. IVa, Mateusza 

Gutkowskiego z kl. IVc, Julii Kozłowskiej z kl. IVb, Katarzyny Wieczorek z kl. Va, Aleksandry 

Gutkiewicz z kl. Va, Bartłomieja Pośnika z kl. Va, Bartosza Błaszczyka z kl. Vb, Patrycji 

Traczyk z kl. Vd, Weroniki Kozłowskiej z kl. Vd, Michała Kucharskiego z kl. Vd, Maksymiliana 

Orzechowskiego z kl. Vd, Wiktorii Mikityszyn z kl. Vd oraz Angeliki Śmielewicz z kl. VIa.  

Uczniowie stworzyli historyjkę obrazkową będącą przestrogą lub nauką dla rówieśników, 

mówiącą o ochronie swojej tożsamości w sieci oraz ochronie danych osobowych.                          

 Prace wykonane zostały w oparciu o szablon pobrany ze strony konkursowej.                      

W konkursie wzięło udział 

1472 prace uczniów z całej 

Polski. Uczniowie z naszej 

szkoły otrzymali dyplomy 

pamiątkowe i oceny celujące 

z zajęć komputerowych. 

Wystawa prac uczniów 

znajduje się na I piętrze obok 

sali komputerowej. 
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Zajęcia techniczne                         

 Na lekcjach techniki uczniowie wykonywali karty bożonarodzeniowe i wielkanocne 

oraz dekoracje świąteczne, które zostały wyeksponowane na korytarzu na I piętrze                            

i w pokoju nauczycielskim.  

 

 

 

 

 

 

 

Pod koniec maja uczniowie klas IV będą zdawali egzamin na kartę rowerową. 

 

V Nauczyciele Zespołu Samokształceniowego Wychowania Fizycznego 

Anna Kucharczyk, Konstanty Wieczorek, Krzysztof Pramik 

 W bieżącym roku  szkolnym powołany został już czwarty raz sportowy oddział 

klasowy o profilu piłki siatkowej i piłki nożnej. Uczniowie klas sportowych w ramach zajęć 

wychowania fizycznego mają  również możliwość  rozwijać swoje umiejętności pływackie 

podczas wyjazdów na pływalnię                  

w Warce.    

 W  październiku 2013r miała 

miejsce uroczystość otwarcia dwóch 

nowych boisk, podczas której 

uczniowie i uczennice klas czwartych  

i klasy szóstej sportowej 

zaprezentowali swoje umiejętności 
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gimnastyczne i piłkarskie.                    

 W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie PSP nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej                       

w Białobrzegach uczestniczyli w wielu zawodach sportowych na różnych szczeblach – 

gminnych, powiatowych, międzypowiatowych: 

Oto szczegółowe zestawienie osiągnięć sportowych uczniów: 

  

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH z POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO –

wrzesień 2013 (organizator Klub Sportowy „Pilica”) 

• CHŁOPCY kat. 10 - 11 lat – klasa IVa sportowa                                                  

• CHŁOPCY kat. 10 - 11 lat - XIV miejsce reprezentacja klas piątych, IX miejsce klasa Va            

• CHŁOPCY kat. 12 - 13 lat  - V miejsce drużyna VIa  klasy sportowej 

 I  BIAŁOBRZESKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI  - listopad  2013  

 kategoria klasy IV-VI :                               

I miejsce Mateusz Kucharczyk z kl. VIa, II miejsce Filip Sobolewski z kl. VIa, III miejsce                 

Jerzy Grodecki z kl. VIa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 kategoria klasy I - III                                

I miejsce Oliwier Niewiadomski z kl. IIb , II miejsce Mikołaj Syta z kl. IIIa, III miejsce  

Antoni Rąbkowski z kl.II 
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II miejsce w MISTRZOSTWACH GMINY W MINI PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT w Suchej 

marzec 2014           

 Katarzyna Baranowska z kl. VIa, Julia Wielgus z kl. VIa, Angelika Śmielewicz z kl. VIa, 

Maria Pośnik z kl. VIa, Patrycja Trześniewska z kl. VIa, Weronika Strzelczyk z  kl. Va,                      

Julia Woźniak z kl. VIc, Weronika Nowicka z kl. VIc, Anna Okrój z kl. VIc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miejsce w MISTRZOSTWACH POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI PIŁCE 

SIATKOWEJ CHŁOPCÓW  w Suchej  kwiecień 2014 

Jarosław Mielak z kl. VIa, Jakub Głowacki z kl. VIa, Jerzy Grodecki z kl. VIa, Jakub Kacprzak               

z kl. VIa, Filip Sobolewski z kl. VIa, Kacper Osiejewski z kl. VIa, Kacper Szott z kl. VIa, 

Mateusz Kucharczyk z kl. VIa, Dawid Leśniewski z kl. VIa, Bartłomiej Chyc z kl. VIa,                       

Piotr Kołacz z kl. VIa. Najlepszy zawodnik - Jarosław Mielak z kl. VIa  

II miejsce  w  FINALE MIĘDZYPOWIATOWYM SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI PIŁCE 

SIATKOWEJ CHŁOPCÓW w Radomiu 02.04.2014                           
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „Z PODWÓRKA  NA STADION” O PUCHAR TYMBARKU 

 W marcu 2014r. rozpoczęła się już XIV edycja turnieju organizowanego                          

przez Tymbark.  Na etapie powiatowym naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny: 

 kategoria U-10 (uczniowie klas trzecich: Kamil Rek, Jakub Rudzki, Jakub Górzny, 

Bartłomiej Fołtyn, Igor Pałczyński, Kacper Szczęk, Franciszek Pawłowski, Kacper 

Włodarczyk , Piotr Popis, Igor Falkiewicz) 

II miejsce etap powiatowy  

 kategoria U-12 (reprezentacja  klas piątych i czwartych: Krystian Bienias z kl. Va, 

Paweł Sapała z kl. Vd, Mikołaj Sitarek z kl. Va, Grzegorz Federowicz z kl. Va, Krzysztof 

Kiech z kl. Va, Filip Tuzimek z  kl. Va, Jakub Włodarczyk z kl. Vd, Jakub Marcinkiewicz 

z kl. Va, Szymon Sikorski z kl. Vb, Maciej Kawecki z kl. IVb) 

I miejsce etap powiatowy, II miejsce etap międzypowiatowy  

III miejsce w  MISTRZOSTWACH POWIATU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MINI PIŁCE NOŻNEJ 

CHŁOPCÓW w Starej Błotnicy 02.04.2014  

              MISTRZOSTWA POWIATU W CZWÓRBOJU LEKKOATLETYCZNYM  w Białobrzegach 

19.05. 2014 

 Dziewczęta - I miejsce  

(Katarzyna Baranowska z kl. VIa, Angelika Śmielewicz z kl. VIa, Julia Woźniak                       

z kl. VIc, Patrycja Traczyk z kl. Vd, Patrycja Trześniewska z kl. Va, Anna Jabłońska                  

z kl. Va) 

 Chłopcy - I miejsce 

(Jakub Głowacki z kl. VIa, Jarosław Mielak z kl. VIa, Mateusz Kucharczyk z kl. VIa,                      

Filip Sobolewski z kl. VIa, Kacper Osiejewski z kl. VIa, Krzysztof Kiech z kl. VIa) 

Najlepsi zawodnicy Patrycja Traczyk z kl. Vd i Mateusz Kucharczyk z kl. VIa  

Obydwie drużyny awansowały na szczebel  międzypowiatowy, który odbędzie się                       

w Radomiu. 
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 „CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE” – od wielu lat impreza cieszy się dużym 

zainteresowaniem  dzieci i młodzieży. Uczniowie naszej szkoły spotykają się na obiekcie 

sportowym Orlik, gdzie mogą zmagać się w konkurencjach lekkoatletycznych: skoku w dal, 

rzucie piłeczką palantową oraz w biegach: krótkich i długich. Impreza odbywa się w dwóch 

edycjach wiosennej (kwiecień –maj) oraz jesiennej(wrzesień – październik). W bieżącym roku 

szkolnym udział wzięło około 40 uczniów naszej szkoły. Uhonorowaniem zmagań                          

dla najlepszych zawodników jest udział  w Ogólnopolskim Finale Czwartków 

Lekkoatletycznych. 

 

VI Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

Anna Stefanik - Chochlewicz, Agata Karasińska, Justyna Bartha, Julita Zych, Izabela Kiraga 

W naszej szkole uczniowie korzystają z pomocy pedagoga, psychologa szkolnego               

oraz nauczycieli terapii pedagogicznej. Specjaliści podejmują działania z zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży.  

Prowadzone są również zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.                 

Są to uczniowie z dysleksją, ryzykiem dysleksji, z trudnościami edukacyjnymi, z Zespołem 

Aspergera oraz z upośledzeniem umysłowym.  
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 Zajęcia prowadzone są w warunkach i grupach przystosowanych                                     

do ich indywidualnych potrzeb oraz zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej. Nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie pedagoga, psychologa                   

czy terapeuty pedagogicznego zarówno w sprawach edukacyjnych jak i  trudnych sytuacjach 

życia codziennego. 

  Specjaliści również uczą i pomagają w budowaniu poprawnych relacji 

interpersonalnych oraz  w radzeniu sobie z emocjami. 

W ramach działań profilaktycznych w lutym 2014r. odbył się w naszej szkole „Dzień 

bezpiecznego Internetu”, którego celem było zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczniów 

w świecie wirtualnym.  

 Pedagog szkolny współpracuje z instytucjami m. in. z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie, Komendą Powiatową Policji, kuratorami z Sądu Rejonowego, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi podmiotami, które działają na rzecz dzieci i rodziny, 

aby minimalizować skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegać zaburzeniom zachowania              

oraz inicjować różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 

 

 

 

 

VII Samorządność uczniów 

Samorząd Uczniowski klas I – III 

Opiekun: Elwira Woźna 

Samorząd Uczniowski klas I – III rozpoczął swoją działalność od demokratycznych 

wyborów, które przeprowadziliśmy 23 września 2013 r. 

 Zgodnie z ustalonym planem pracy wykonaliśmy następujące zadania: 

- Zorganizowaliśmy dyskotekę z okazji Dnia Chłopaka oraz dyskotekę andrzejkową                            

z wróżbami dla uczniów klas I-III. Z pieniędzy uzyskanych z biletów wstępu zakupujemy 

nagrody konkursowe i cukierki na świąteczne poczęstunki;                                        

- Przeprowadziliśmy akcję charytatywną „Góra Grosza” w klasach I - III;  

Na konto Towarzystwa Nasz Dom przekazaliśmy kwotę 1153 zł 45 gr tj. o 374 zł 45 gr więcej 

niż w ubiegłym roku; 
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 Przeprowadziliśmy „Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów klas II”. Laureaci 

otrzymali pamiątkowe nagrody;  

- Zorganizowaliśmy bożonarodzeniową zbiórkę słodyczy dla podopiecznych Placówki 

Opiekuńczo - Wychowawczej przy ulicy Oskara Kolberga w Radomiu. Część darów ze zbiórki 

przekazaliśmy Samorządowi Uczniowskiemu klas I – VI w formie paczek dla Domu Opieki                 

w Niedabylu; 

- Wspieraliśmy Samorząd Uczniowski klas starszych w zbiórce karmy dla zwierząt                              

ze schroniska oraz korków; 

- 6 grudnia Święty Mikołaj częstował dzieci cukierkami zakupionymi z pieniędzy zebranych 

podczas dyskotek;  

- Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy konkurs plastyczny na najpiękniejszą 

choinkę. Prace uczniów wyeksponowano na korytarzu II piętra szkoły. Ich autorzy otrzymali 

pamiątkowe nagrody; 

- W styczniu zorganizowaliśmy szkolny Bal Karnawałowy.  

- W lutym uruchomiliśmy pocztę walentynkową w klasach I – III.  

- Z okazji Świąt Wielkanocnych przeprowadziliśmy konkurs plastyczny na najpiękniejszą 

pisankę. Autorzy najlepszych prac otrzymali pamiątkowe nagrody zakupione z funduszu 

samorządowego;  

- W kwietniu przeprowadziliśmy międzyklasowy konkurs sportowy pod hasłem: „Turniej Klas 

III w Dwa Ognie”. Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, a uczestnicy rozgrywek słodkie 

upominki. 

- W maju odbyła się dyskoteka dla uczniów klas I – III.  

- Z okazji Dnia Dziecka wszystkie dzieci poczęstujemy cukierkami. 

Przez cały rok systematycznie dbaliśmy o aktualizację treści informacyjno - dydaktycznych  

na tablicy samorządu; 
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Samorząd Uczniowski klas IV – VI 

Opiekun: Katarzyna Klich 

 Chcesz mieć wpływ na życie szkoły? - pod takim hasłem odbyły się w bieżącym roku 

szkolnym, w pełni demokratyczne wybory na Przewodniczącego i Zastępcę Samorządu 

Uczniowskiego klas IV – VI.   

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram wyborów był następujący: 

 Do 20.09.13 (piątek) - wychowawcy wspólnie z klasą wybierali na Karcie Wyboru                

10 kandydatów, którzy według nich będą godnie reprezentowali szkołę;   

 23.09.13 (poniedziałek) -  na tablicy Samorządu Uczniowskiego powieszone zostały 

wyniki głosowania i lista 15 kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów;  

 Do 25.09.13 (środa) – wszyscy kandydaci musieli przynieść swoje plakaty wyborcze 

(nieprzyniesienie plakatu oznaczało wycofanie kandydatury);     

 26.09.13 (czwartek) – o godz. 11.30 – 13.20 odbyły się Wybory: uczennice z sekcji                 

ds. nauki wspólnie z opiekunem SU, zbierały do Skrzynki Wyborczej głosy uczniów,                     

które zostały policzone przez komisję SU.       

 30.09.2013 (poniedziałek) – podczas dyskoteki zorganizowanej z okazji Dnia Chłopaka 

ogłoszone zostały Wyniki wyborów, które są następujące: Przewodniczącą została  Natalia 

Łagoda – uczennica klasy Vb, a Zastępcą - Krzysztof Kiech – uczeń klasy Va.                        

 We wrześniu odbyły się także wybory uczniów do trzech sekcji: ds. nauki, kultury                     
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i rozrywki oraz sekcji porządkowej.         

 W poniedziałek 30 września,  w godz. 16.00 – 19.00 zorganizowaliśmy dyskotekę 

szkolną z okazji Dnia Chłopaka. Dyskoteka rozpoczęła się o godzinie 16:00 dla uczniów klas               

I – III, a prowadziły ją uczennice klasy Vb – Natalia Łagoda, Dominika Niewiadomska, Julia 

Jodłowska, Maja Bereznowska i Maja Łagoda. Uczniowie klas IV – VI rozpoczęli zabawę                         

o godzinie 17:30.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 W trakcie dyskoteki prowadzące przygotowały niespodzianki dla kolegów w postaci 

konkursów, solowych wykonań wybranych utworów, jak również wielu dedykacji.                       

O wyznaczonych godzinach wszyscy stawili się punktualnie w dobrym humorze i gotowi                

do zabawy. Uczestnicy doskonale się bawili, tańcząc w rytmach ulubionych hitów 

muzycznych. Dekoracje sali przygotowali uczniowie należący do sekcji kultury i rozrywki. 

Kolorowe efekty świetlne udostępniła nauczycielka języka angielskiego - Edyta Ofiara.  

 Od października, uczniowie należący do sekcji porządkowej rozpoczęli dyżury                        

na korytarzu szkolnym według harmonogramu, który przez cały rok szkolny opracowywała 

nauczycielka języka angielskiego - Agata Petrzak i zamieszczała na tablicy Samorządu 

Uczniowskiego. Uczniowie dyżurujący otrzymali plakietki przygotowane specjalnie                         

do pełnienia funkcji dyżurującego.         

 W październiku zostali również wybrani kandydaci do pocztu sztandarowego,                   

nad którym opiekę sprawował opiekun Samorządu z pomocą nauczyciela języka angielskiego 
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- Michała Michalskiego.  W skład pocztu sztandarowego wchodzą: chorąży - Aleksander 

Krzesiński z kl. Vb (w zastępstwie Paweł Sołtys z kl. Vd) i przyboczne: Gabriela Jeżak kl. Vb                

i Aleksandra Zarychta kl. Vb ( w zastępstwie Zofia Jasik kl. Vb).    

 Podczas ślubowania klas I przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia 

wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz przekazali symboliczne kwiaty na ręce 

pani Dyrektor. W uroczystości brali również udział uczniowie reprezentujący poczet 

sztandarowy. W listopadzie przygotowaliśmy kącik tematyczny związany ze Świętem 

Zmarłych, jak również rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na „Górę Grosza”. Zaakcentowaliśmy 

także obchody Święta Halloween. Uczniowie, pod okiem nauczycieli języka angielskiego 

wykonali okolicznościowe kartki, którymi udekorowali korytarz szkolny.   

 W związku z obchodami Święta Edukacji Narodowej na tablicy Samorządu 

zamieściliśmy życzenia okolicznościowe, przygotowaliśmy kartki z życzeniami dla nauczycieli     

i wszystkich pracowników szkoły, a także zorganizowaliśmy konkurs na portret ulubionego 

nauczyciela. Odbyło się również głosowanie uczniów na najsympatyczniejszego nauczyciela 

naszej szkoły, którym została nauczycielka języka polskiego – Krystyna Trojanowska.                                  

Po rozstrzygnięciu konkursu każdy nauczyciel otrzymał na pamiątkę swoje portrety.  

 W czwartek 28 listopada zorganizowaliśmy dyskotekę andrzejkową dla uczniów                

klas I – VI. Tym razem mieliśmy Dj-ów, którymi byli uczniowie klasy Va – Kuba Skoczkowski               

i Krystian Bienias. DjSkoczek i DjKrystian zachęcali wszystkich do tańca puszczając największe 

hity muzyczne. Nie obyło się również bez licznych dedykacji. Wspaniałe wróżki                                 

– Milena Sułecka z kl. Vb                          

i Wiktoria Bielińska z kl. IVb 

przepowiadały przyszłość wszystkim 

tym, którzy byli jej ciekawi.                

Można było dowiedzieć się między 

innymi,  jak będzie miała na imię 

przyszła żona lub mąż, jaki zawód 

będą wykonywały dzieci                          

za kilkanaście lat lub co nam 

przyniesie przyszłość. Uczennice klasy Vc – Marysia Uljasz, Róża Słomka, Martyna Gryz                  

i Patrycja Bednarska wykonały taniec „Dunajec”, który tak spodobał się uczniom klas I – III,                           
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że przyłączyli się oni do wspólnej zabawy. Miłym zaskoczeniem okazały się odwiedziny                     

i wspólna zabawa naszych absolwentów, uczęszczających obecnie do gimnazjum.                  

Tradycyjnie dekoracje sali przygotowali uczniowie należący do sekcji kultury i rozrywki,                     

a kolorowe efekty świetlne udostępniła nauczycielka języka angielskiego - Edyta Ofiara. 

 Na początku grudnia zakończyliśmy akcję „Góra Grosza”, która odbyła się już po raz 

czternasty. Wśród klas IV – VI najwięcej pieniędzy zebrali uczniowie klasy IVb. Łączna waga 

„Góry Grosza” tych klas to 20 kg 19 dag. Zebrana przez nich kwota to 346 zł 73 gr.                                      

 Inicjatorem i organizatorem tej akcji charytatywnej jest Towarzystwo „Nasz Dom”. 

Akcja ma na celu gromadzenie funduszy wspierających funkcjonowanie Domów dla Dzieci                 

i rodzin zastępczych. W dzień zakończenia zbiórki zliczyliśmy zebrane środki i spisaliśmy 

protokół zbiorczy.            

 „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” - tak rozpoczęliśmy w naszej szkole zbiórkę 

słodyczy dla potrzebujących dzieci z okazji 

dnia Świętego Mikołaja. 5 grudnia 

zakończyliśmy zbiórkę słodyczy dla dzieci 

niepełnosprawnych pod hasłem „Podaruj 

dzieciom uśmiech, podziel się słodyczami”. 

Dzięki dobroduszności naszych uczniów i ich 

rodziców udało się zgromadzić naprawdę 

sporą ilość słodyczy, czym uradowaliśmy 

tych, których życie nie obdarowało 

całkowitym zdrowiem tak, jak nas. 6 grudnia 

2013r. uczniowie klas V – Katarzyna 

Wieczorek, Bartłomiej Rudecki i Weronika 

Kozłowska, wspólnie z opiekunem 

Samorządu Uczniowskiego, wybrali się do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, w celu 

przekazania słodyczy najmłodszym jego mieszkańcom.  Gest ten jest przykładem na to,                   

że nasi uczniowie potrafią okazać serce potrzebującym i nie są obojętni na los drugiego 

człowieka.           

 Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz osobom zaangażowanym                   

w zbieranie i dostarczenie słodyczy.     
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 Od października prowadziliśmy zbiórkę artykułów dla zwierząt z radomskiego 

schroniska   pod hasłem  „Pełna miska dla zwierząt ze schroniska”, którą zakończyliśmy                

15 listopada.    

 Uczniowie z sekcji porządkowej, 

wspólnie z opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego, przeliczyli zebrane artykuły 

i posegregowali je w kartony.                       

Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice, 

chętnie przynosili dary dla potrzebujących 

zwierząt.                   

 W ramach podziękowania za pracę 

w Samorządzie Uczniowskim, w czwartek                                       

5 grudnia uczniowie wspólnie                                 

z opiekunami Samorządu odwiedzili 

radomskie schronisko i przekazali zebrane 

artykuły dla potrzebujących zwierząt. W wycieczce tej brało udział 38 uczniów z naszej 

szkoły, którzy systematycznie pomagali w pracach Samorządu.     

 Celem wycieczki była obserwacja zwierząt, integracja uczniów, jak również 

wywoływanie empatii - wczuwanie się w los zwierząt zamkniętych w klatkach.   
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 Już od najmłodszych lat uczymy miłości i szacunku do innych. Nie tylko dla ludzi,                 

ale i zwierząt. Staramy się w nich zaszczepić jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić 

na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym.  Uczymy ich przyjaznego 

stosunku do wszystkich zwierząt: tych, które są w naszych domach i tych, dla których domem 

jest schronisko.           

 W schronisku powitała nas pani, która opowiedziała m.in. o funkcjonowaniu 

schroniska, o tym jak należy witać się z psem, jakie są psie zwyczaje, o tym, że zwierzęta                 

to nie są zabawki,  które jak się znudzą można z nich zrezygnować. Zwierzęta to istoty żywe, 

które czują i bardzo przeżywają rozstanie ze swoim właścicielem.    

 Uczniowie z dużą przyjemnością słuchali opowiadań pracownika schroniska,                        

jak i zadawali dużo pytań. Chcieli wiedzieć, ile zwierząt znajduje się w schronisku, jakie psy 

tam trafiają i skąd jest ich  aż tak wiele. Po krótkim wprowadzeniu jeden z pracowników 

oprowadził wszystkich po schronisku zwracając szczególną uwagę na zachowanie 

bezpieczeństwa podczas przechodzenia obok klatek z psami. Dzieci zrozumiały,                                

że posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek. Następnie 

spacerowaliśmy wzdłuż boksów, widzieliśmy wiele smutnych wpatrzonych w nas psiaków. 

Niektóre siedziały cichutko, inne głośnym 

szczekaniem obwieszczały swoją obecność. 

 Końcowym punktem wycieczki było 

przekazanie pracownikom schroniska kartki                   

z życzeniami świątecznymi, która sprawiła 

im dużo radości. Miłym zaskoczeniem                        

dla wszystkich uczniów był fakt, że mimo 

wielu wycieczek w schronisku,                                  

była to pierwsza kartka z życzeniami 

bożonarodzeniowymi, właśnie od uczniów 

naszej szkoły!!!    

 W ramach podziękowań                           

za zorganizowanie zbiórki i przekazanie 

artykułów dla zwierząt, pani kierownik 

schroniska przekazała na nasze ręce 
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pisemne podziękowania.          

 Zachęcamy wszystkich do pomocy bezdomnym zwierzętom. Dzięki temu możemy 

uczyć naszych wychowanków przyjaznego stosunku do zwierząt i pokazać im, jak wiele zależy 

od naszej życzliwości!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

   Wszystkim, dla których los zwierząt nie okazał się obojętny... Dziękujemy!!! 

 W grudniu zorganizowaliśmy także konkurs na najpiękniejsze życzenia 

bożonarodzeniowe napisane w formie rymowanki, który cieszył się ogromnym 

zainteresowaniem. Uczniowie przynosili kartki z życzeniami, które wzbogaciły dekorację 

tablicy i korytarza szkolnego.         

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, uczniowie klas VI, pod kierunkiem Justyny Bartha, 

wykonali piękne kartki dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także przekazywali 

również życzenia Organom Samorządowym naszego miasta. Podczas zajęć komputerowych 

uczniowie klas IV – VI wykonywali kartki świąteczne techniką komputerową, które stanowiły 

dekoracje tablicy Samorządu Uczniowskiego.        

 Styczeń rozpoczęliśmy od przygotowania gazetki ściennej z okazji Dnia Babci                          

i Dziadka.         

 Przekazaliśmy również informację dla wychowawców i wszystkich uczniów z klas                      

I – VI, dotyczącą zbiórki pieniężnej na cegiełki przekazane od Fundacji na Rzecz Osób 
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Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

 Dzięki zaangażowaniu nauczycieli                            

i dobroduszności zarówno rodziców, jak i uczniów 

naszej szkoły, dochód ze sprzedaży cegiełek 

wyniósł 600zł.     

 11 lutego Samorząd Uczniowski podjął 

działania promujące bezpieczeństwo w sieci, 

poprzez propagowanie hasła kampanii                   

„Razem tworzymy bezpieczny Internet”.                    

Na tablicy powstała okolicznościowa gazetka, 

której treści informowały uczniów o zagrożeniach 

czyhających na nich w sieci.   

 14 lutego 2012 roku w naszej 

szkole obchodziliśmy „Dzień 

Zakochanych” popularnie nazywany 

Walentynkami. Z tej okazji Samorząd 

Uczniowski zorganizował „Pocztę 

walentynkową”, nad którą od 13 lutego 

czuwały „Amory Miłości” – Natalia 

Łagoda z kl. Vb, Róża Słomka z kl. Vc, 

Basia Puk z kl. Vb, Daria Potrzebowska              

z kl. Vb i Krzyś Cybulski z kl. IVa. 

 Uczniowie zaangażowali się w to święto, dzięki czemu można było poczuć miłosną 

atmosferę. Skrzynka wypełniła się licznymi kartkami, nie zabrakło również kartek                            

dla nauczycieli. Za ich pośrednictwem uczniowie naszej szkoły mówili bliskim i przyjaciołom, 

jak bardzo są dla nich ważni. Wszyscy uczniowie, którzy tego dnia przyszli ubrani                               

na czerwono byli zwolnieni z odpowiedzi otrzymując „niepytajkę”. Dodatkowo uroczy nastrój 

dnia podkreślała dekoracja szkolna w postaci serduszek i licznych wierszyków miłosnych, 

którą wykonali uczniowie należący do sekcji nauki oraz sekcji kultury  i rozrywki.  

 W lutym pomagaliśmy w zorganizowaniu balu karnawałowego dla klas I – VI. 

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy kierujemy do pana Patryka 
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Chodoły, który nieodpłatnie zapewnił nam wspaniałą oprawę muzyczną oraz dyrekcji                           

i maturzystom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach za girlandy balonów, 

które stworzyły piękną, bajkową scenerię. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 W marcu na tablicy Samorządu pojawiła się gazetka okolicznościowa z okazji Dnia 

Kobiet, na której widniały życzenia i symboliczne kwiaty, a jej wykonawcami byli uczniowie 

naszej szkoły. Z okazji Świąt Wielkanocnych zostały przygotowane karty świąteczne,                         

z ogromnym zaangażowaniem Justyny Bartha, która pomagała uczniom klas VI. Kartki zostały 

przekazane nauczycielom, pracownikom szkoły, jak również Organom Samorządowym 

naszego miasta.           

 W kwietniu, z inicjatywy Samorządu Szkolnego podczas obchodów                                 

„Dnia Ziemi 2014” pojawiła się tablica tematyczna przedstawiająca piękną, radosną, czystą 

Ziemię, pełną zwierząt, którą wykonali uczniowie: Kamila Sitarek z kl. IVa, Zuzanna 

Sobolewska z kl. IVa, Dominika Barwicka z kl. IVa, Paweł Klich z kl. IVa, Patrycja Jabłońska               

z kl. IVa, Marta Burska z kl. IVa, Daria Jaworska z kl. VIb i Weronika Wieczorek z kl. VIb 

wspólnie z opiekunem Samorządu. Dzień 24 kwietnia ogłosiliśmy dniem koloru zielonego.

 3 maja poczet sztandarowy wraz z delegacją reprezentował społeczność szkolną 

podczas Mszy Świętej odprawianej za Ojczyznę. Przedstawiciele szkoły złożyli wiązankę                           

pod pomnikiem tych, którzy walczyli i zginęli za Ojczyznę.     

 W czwartek, 8 maja zorganizowaliśmy ostatnią w tym roku szkolnym dyskotekę               
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dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie klas I – III bawili się od godz. 16.00 – 17.15,                                 

a po 15-minutowej przerwie przyszedł czas na zabawę dla uczniów klas IV – VI, która trwała 

do godziny 19.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jak zwykle, impreza nie odbyłaby się oczywiście bez znanych wszystkim szkolnych    

Dj-ów – uczniów klasy Va – Krystiana Bieniasa i Jakuba Skoczkowskiego,  do których 

dołączył Krzysztof Kiech. Panowie byli świetnie przygotowani, grając znane nowości hitów 

muzycznych. Dodatkową atrakcją były wyświetlane efekty wizualne, zmieniające się                       

na podstawie odtwarzanej muzyki. Po raz kolejny nie zawiedli także absolwenci naszej szkoły 

– obecni uczniowie gimnazjum, którzy dołączyli do zabawy, przypominając sobie czasy 

podstawówki. Około godziny 19:30 wszyscy poszli do domów, smutni że to ostatnia 

dyskoteka i że tak szybko się skończyła, ale pełni pozytywnych wrażeń i dobrych emocji.  
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Dziękujemy nauczycielom dyżurującym, za sprawowanie opieki podczas dyskotek szkolnych. 

Na następną zabawę zapraszamy w nowym roku szkolnym!!!    

 Z okazji Dnia Matki, uczniowie należący do sekcji kultury i rozrywki, wykonali 

dekorację na tablicy Samorządu szkolnego.        

 W ramach zakończenia pracy uczniów na rzecz Samorządu Uczniowskiego w roku 

szkolnym 2013/2014, zorganizowaliśmy dla nich wycieczkę do Centrum Zabaw Hula Park               

w Radomiu, która odbędzie się 26 maja. Zainteresowanie było tak ogromne, że w wycieczce 

będzie uczestniczyło 50 uczniów z klas IV – VI. Uczniowie przeżyją „Przygodę                                       

w Meksykańskim Sombrero” i będą mieli okazję spróbować meksykańskiej piniaty.                       

Czeka ich wiele niezapomnianych przygód. Zabawy w Hula Parku zakończą się posiłkiem                 

w Restauracji McDonald’s. Wycieczka jest połączona z obchodami Dnia Dziecka,                         

który odbędzie się w czerwcu.  

 

Samorząd Uczniowski składa 

Dyrekcji, Nauczycielom, 

Pracownikom oraz Uczniom naszej 

szkoły serdeczne podziękowania                

za pomoc i zaangażowanie w pracę 

Samorządu w roku szkolnym 

2013/2014. 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,                                                                              

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”                                                                                                                       

Jan Paweł II 
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VIII Stowarzyszenie Jedynka KEN 
 

                                   Prezes, Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Jedynka KEN 

 
 

O marca 2012 roku były podejmowane działania mające na celu powołanie w  naszej 

szkole stowarzyszenia.  Od sierpnia 2012 roku, po dopełnieniu wszelkich formalności, 

Stowarzyszenie Jedynka KEN rozpoczęło swoją działalność. Po udanym starcie, 

zrealizowanych zostało kilka działań, które wynikały ze statutu. W bieżącym roku szkolnym 

prezes, zarząd i członkowie Stowarzyszenia zaplanowali na wrzesień’2014 przeprowadzenie 

festynu rodzinnego. Złożony został wniosek o dotację w konkursie grantowym                        

„Działaj Lokalnie 2014” na projekt „Nasza szkoła jest wesoła”. Wniosek został rozpatrzony 

pozytywnie i Stowarzyszenie pozyskało fundusze na jego realizację. Obecnie nauczyciele 

zrzeszeni w Stowarzyszeniu pracują nad organizacją i scenariuszem festynu. Mamy nadzieję, 

że przedsięwzięcie, które planujemy będzie się cieszyć powodzeniem, a wsparte współpracą 

pozostałych nauczycieli i rodziców, pozwoli zrealizować założone cele festynu.   

 Z końcem tego roku Stowarzyszenie Jedynka KEN zyska statut Organizacji Pożytku 

Publicznego, co zgodnie z przepisami prawa polskiego umożliwi odpis 1% podatku na naszą 

działalność na konto: 42 9117 0000 0500 0562 2000 0010. Liczymy na Państwa wsparcie.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały przygotowane przez Zespoły Samokształceniowe Nauczycieli Publicznej 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Białobrzegach, opracował zespół redakcyjny:

 Justyna Bartha, Magdalena Bąk, Marzena Jakubowska i Katarzyna Klich  
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