Rozpoczęcie roku szkolnego z jubileuszem
Poniedziałek 4 września, to w tym roku początek zajęć w szkołach w całej Polsce.
Na Sali gimnastycznej w Lisewie zebrały się dzieci i młodzież, rodzice, zaproszony gość
p. Teresa Giżyńska - sekretarz gminy oraz nauczyciele na czele z Panem Markiem
Mioduszewskim – od 25 lat dyrektorem szkoły w Lisewie.

Część oficjalną rozpoczął jak zwykle p. Dyrektor słowami powitania. Przedstawił
poszczególnych wychowawców klas i nauczycieli nauczających poszczególnych
przedmiotów, wspomniał też o dzienniku elektronicznym, który od tego roku zaczyna
obowiązywać także w naszej placówce. Głos zabrał także zaproszony gość.

Po części organizacyjnej przyszedł czas na uhonorowanie dostojnego Jubilata
gromkim „Sto lat” w wykonaniu wszystkich zebranych, burzliwymi oklaskami, najlepszymi
życzeniami stu lat życia w zdrowiu i szczęściu oraz wręczeniu bukietu pięknych kwiatów
przez przedstawicieli Grona Pedagogicznego, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO PANIE DYREKTORZE!

Od 1 września 2017 r. do grona pedagogicznego dołączyła
jedna koleżanka:

p. Ilona Kiępczyńska – nauczyciel nauczania przedszkolnego

Gminne dożynki 2017 w Lisewie
Uroczyste zakończenie zbiorów świętowali mieszkańcy gminy Płońsk w niedzielę
10 września. Wszystkim uczestnikom święta plonów towarzyszyła radosna atmosfera,
integracja i moc rozrywek, jakie przygotowali organizatorzy.

Dożynki rozpoczęła msza, dziękczynna za plony zebrane z pól. Przedstawiciele
sołectw dumnie prezentowali tegoroczne zbiory - chleb wypieczony z zebranych zbóż,
kolorowe kwiaty i owoce. Uwagę przyciągały piękne wieńce dożynkowe.

Po mszy uroczyste przekazanie chleba na ręce gospodarza i podziękowania za trud wniesiony
w jego przygotowanie w czasie ceremoniału dożynkowego. Wszystkim pracującym na roli
wdzięczność wyrazili wójt Aleksander Jarosławski, a także m.in. marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania
Programów Unijnych Elżbieta Szymanik i przewodniczący rady powiatu Jan Mączewski.

Dożynki były też okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym oraz rozstrzygnięcia
konkursów.

Nagrodę za najpiękniejszy wieniec dożynkowy otrzymała Szkoła Podstawowa w Lisewie,
a za najciekawsze stoisko - Bank Spółdzielczy. Wydarzenie połączono z 25-leciem gminy
Płońsk, z tej okazji również wręczono medale pamiątkowe, podziękowania i dyplomy.

Do wspólnej zabawy zachęcały grupy, które zaprezentowały się w Lisewie. Wśród nich:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Con Grazia” i „Buczące Rysie”.

Artystyczny program przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Lisewie.

Imprezę uatrakcyjnił zespół Fortuna oraz ogólnopolskie gwiazdy: Krzysztof Krawczyk

…i zespół Wilki.
W programie znalazł się pokaz sztucznych ogni.

Pielgrzymka do Rostkowa
W sobotę 16 września 2017 roku odbyła się szkolna Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży
do Przasnysza i Rostkowa zorganizowana przez katechetkę panią Beatę Antoniak wraz
z opiekunami: p. Anetą Kosewską i p. Małgorzatą Łubińską. Tegoroczna pielgrzymka
przebiegała pod hasłem „I poszli za Nim”.

W pielgrzymce uczestniczyło 34 uczniów naszej szkoły.
Wyjazd nastąpił o godzinie 7.30 rano spod budynku szkoły. Po godzinie jazdy autokarem
pielgrzymi dotarli do Przasnysza,

…skąd udali się wraz z innymi pielgrzymami pieszo do sanktuarium św. Stanisława Kostki
w Rostkowie.

Na placu przy sanktuarium, o godzinie 13.00 wszyscy pielgrzymi uczestniczyli
w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Mirosława
Milewskiego .

Po Mszy św. uczniowie wraz z opiekunami nawiedzili sanktuarium św. Stanisława
Kostki, gdzie w ciszy i skupieniu mogli oddać się osobistej modlitwie.
Późnym popołudniem wszyscy pełni przeżyć duchowych, radośni wrócili do szkoły.

Widoczni, bezpieczni
W piątek 29 września pierwszoklasistów z naszej szkoły odwiedziło dwóch
znakomitych gości: Józef Kaliński przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie z Delegatury w Ciechanowie i Wójt Gminy Płońsk Aleksander
Jarosławski.

Wizyta była jedną z wielu, jakie odbywają się w szkołach na terenie województwa
mazowieckiego w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny –
wyprawka dla pierwszoklasistów”.

Podczas spotkania maluchy usłyszały o zasadach bezpiecznego poruszania się po
drogach publicznych i otrzymały pakiet elementów odblaskowych dla siebie i swoich
najbliższych, ponieważ wg. przepisów o ruchu drogowym pieszy, poruszający się po
zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć element odblaskowy.
Zasada jest prosta: im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej.

Spotkanie z Policjantem
Dzieci z klasy „0” wraz z wychowawczynią p. Anetą Drzewaszewską 12.10.2017r.
wybrały się do Komendy Powiatowej Policji w Płońsku. Celem wycieczki było zapoznanie
się z pracą policjantów.

Wizyta rozpoczęła się na dyżurce, gdzie przywitała nas policjantka sierż. szt. Monika
Drzewaszewska, która była naszym przewodnikiem. Zaprosiła dzieci do obejrzenia dyżurki
z drugiej strony, gdzie zaprezentowała, jak policjanci kontaktują się z funkcjonariuszami
pracującymi w terenie. Następnie policjantka zaprosiła dzieci do świetlicy, w której policjanci
mają szkolenia i odprawy, gdzie zaprezentowała stroje policjantów.

Największą atrakcją dla dzieci było zwiedzanie aresztu policyjnego oraz odbicie
swoich linii papilarnych.

Następnie dzieci przeszły na plac, gdzie mogły obejrzeć policyjne radiowozy, wejść
do środka. Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie w radiowozie. Policjantka zaprezentowała
dzieciom sygnały świetlne i dźwiękowe, a także sprzęt będący na wyposażeniu policjantów.
Udzieliła również informacji na temat bezpiecznego poruszania się po ulicy i przypomniała
przedszkolakom o konieczności jeżdżenia w fotelikach samochodowych.
Spotkanie wzbogaciło wiedzę dzieci na temat bezpiecznego poruszania się na ulicy
oraz zachowania się w przypadku ataku psa. Być może wśród odwiedzających naszych
przedszkolaków są osoby, które w przyszłości założą policyjny mundur

Dzień Edukacji Narodowej na wesoło
W Dzień Edukacji Narodowej świętujemy kolejne rocznice ustanowienia Komisji
Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku z inicjatywy króla Polski,
Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN powołał do życia Sejm Rozbiorowy.

W naszej szkole to święto obchodzone było w poniedziałek 16 października.

Część artystyczna w wykonaniu uczniów II gimnazjum przygotowana została pod
okiem przewodniczącej SU p. Moniki Wrońskiej. Humorystyczna scenka przedstawiona
przez młodzież traktowała o pracy wszystkich pracowników szkoły.

Oprawą muzyczną zajęła się jak zwykle p. Marzena Kunicka.
Przedstawienie bardzo podobało się wszystkim, o czym świadczyły gromkie brawa
i słowa uznania. Pani wice Dyrektor Szkoły podziękowała występującym uczniom
i nauczycielkom, które przygotowały całość oraz złożyła życzenia wszystkim pracownikom
naszej placówki.

Ślubowanie pierwszaków
Odważnie i z uśmiechem na ustach, bez skrępowania i tremy, do swojego pasowania
przystąpili pierwszoklasiści z naszej szkoły. Uroczystość, której niewątpliwymi bohaterami
byli uczniowie klasy I, odbyła się w czwartek 25 października.

Zanim jednak nastąpił główny punkt uroczystości,…

… dzieci pod okiem wychowawczyni Katarzyny Nerć i nauczyciela wspierającego Justyny
Dudkiewicz udowodniły, że występy artystyczne są ich bardzo mocną stroną.

Po kilkunastominutowym programie słowno-muzycznym i tańcu, w obecności
nauczycieli, rodziny oraz społeczności szkolnej, …

…złożyli ślubowanie

…oraz zostali pasowani przez dyrektora Marka Mioduszewskiego i tym samym
osiemnaścioro pierwszaków zostało prawowitymi uczniami.

Klasa I
1. Brzozowska Agata
2. Czyżewska Anita
3. Głowacki Franciszek
4. Gruda Martyna
5. Gruda Sebastian
6. Grzelak Ksawery
7. Kiępczyńska Zuzanna
8. Knyżewski Szymon
9. Krawczyk Bartosz
10. Malinowski Franciszek
11. Orzechowicz Mateusz
12. Piskorska Amelia
13. Przetacka Antonina
14. Skibińska Oliwia
15. Szlachta Nicola
16. Tetfejer Sylwia
17. Tokarski Oskar
18. Zawłocki Bartosz
Wychowawca: mgr Katarzyna Nerć

Warszawski listopadowy marsz na orientację
W czwartek 2 listopada kl. IV – VI SP wraz z opiekunami (p. M. Wrońska – Nowicka,
J. Zielińska i T. Sokołowska) i kierownikiem wycieczki p. B. Gizińską wyruszyli do stolicy
z zamiarem zwiedzenia warszawskiej starówki połączonego z marszem na orientacje na
podstawie wydrukowanej mapy oraz odwiedzenia Powązek.
Wycieczkowicze zostali podzieleni na 3 grupy. Każda z nich pod okiem opiekuna
miała za zadanie znaleźć miejsca wypunktowane na mapie i uwiecznić je na zdjęciu. Tak więc
grupy odwiedziły:

Zamek Królewski,

Kolumnę Zygmunta,

Syrenkę Warszawską,

Barbakan,

Pomnik Małego Powstańca,

Kościół Św. Anny, Pomnik Adama Mickiewicza,

Pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, Pałac Namiestnikowski (obecnie siedziba
prezydenta RP)

oraz Uniwersytet Warszawski.
Grupa wróciła do Lisewa trochę przemoknięta ale doskonale zaznajomiona
z topografią starówki warszawskiej i okolic.

„Najpiękniejszy różaniec” 2017
W październiku w naszej szkole ogłoszono konkurs na „ Najpiękniejszy Różaniec”
zorganizowany przez katechetkę Beatę Antoniak. Celem konkursu było rozbudzenie
umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz

rozwój talentów

uczniów, jak również wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się
nimi z innymi. W konkursie uczestniczyli uczniowie z trzech grup wiekowych: klasy I-III SP,
klasy IV-VI SP, klasy VII SP, II-III SP.

Wykonane samodzielnie różańce uczniowie mogli podziwiać na wystawie
wyeksponowanej w holu, na parterze szkoły. Z dostarczonych różańców, jury konkursowe
w składzie: pani Beata Antoniak, pani Aneta Drzewaszewska, pani Małgorzata Łubińska
wyłoniło dnia 05.11.2017 r. zwycięzców, którzy w nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Wśród uczestników konkursu nagrodzono następujące osoby:
KATEGORIA WIEKOWA KLASY I-III SP
1. Ksawery Grzelak – kl. I SP
2. Oliwia Kamińska – kl. II SP
3. Hubert Kowalski – kl. III SP
KATEGORIA WIEKOWA KLASY IV-VI SP
1. Karolina Giżyńska – kl. VI SP
2. Wiktoria Makowska – kl. IV SP
3. Maja Kapczyńska – kl. V SP
KATEGORIA WIEKOWA KLASY VII SP, II-III G
1. Dagmara Drapała – kl. VII SP
2. Agata Czerniakowska – kl. III G
3. Kinga Bieżuńska – kl. II G

Pociąg do wolności
Takie hasło było motywem przewodnim dla tegorocznej uroczystości upamiętniającej
99 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość odbyła się 13 listopada
i przygotowała ją p. Nina Kassan – Czekaj i klasy V i VII SP. Muzyczna oprawa była zasługą
p. Marzeny Kunickiej.

Były wiersze patriotyczne i piękne piosenki, między innymi „Biały krzyż” (w oryginale
wykonywany przez Krzysztofa Klenczona)

…oraz garść informacji dotyczących wydarzeń towarzyszących odzyskaniu niepodległości po
długich latach niebytności Polski na mapie Europy.

Wycieczka do stolicy
15 listopada 2017 r klasy: I, II i III SP pojechały na wycieczkę do Warszawy.

Najpierw dzieci uczestniczyły w pokazie produkcji lizaków w Manufakturze
Cukierków,

…a później brały udział w warsztatach, w trakcie których uczyły się formować lizaki. Ta
słodka lekcja dostarczyła dzieciom wiele radości.

Kolejnym punktem programu wycieczki była wizyta w Teatrze „Syrena” w celu
obejrzenia przestawienia teatralnego pt. „Królowa Śniegu”. Wszyscy byli zachwyceni
kostiumami, scenografią oraz efektami dźwiękowymi w trakcie przedstawienia.

Po wyjściu z teatru, grupa zrobiła sobie zdjęcie pamiątkowe pod Pomnikiem Mikołaja
Kopernika.

Wyjazd był bardzo udany i na długo zostanie wszystkim w pamięci.

Przytulnie i misiowo
Po raz pierwszy w naszej szkole Samorząd uczniowski zorganizował dla
najmłodszych członków naszej społeczności szkolnej Dzień Pluszowego Misia. Wydarzenie
miało miejsce w poniedziałek 27 listopada 2017r.
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”, który świętujemy 25 listopada był okazją do
wesołej zabawy.

Dzieci z kl. „0” i I – III SP dzięki swoim starszym koleżankom z kl. III gim.
zapoznały się z historią pluszowego misia, słuchały opowiadań z książki A. A. Milne
pt. „Przygody Kubusia Puchatka”…

…oraz prezentowały swoje talenty plastyczne przy wykonywaniu portretu misia. Na
gazetkach ściennych pojawiły się portrety misiów wykonane różnymi technikami
plastycznymi.

Dzieci nauczyły się wielu piosenek o misiach…

… i chętnie konsumowały wafelki z miodem.
W „Światowy Dzień Pluszowego Misia” każde dziecko przyszło do szkoły
w towarzystwie swojego pluszowego ulubieńca. Podczas wspólnej zabawy przy piosenkach
o misiach dzieci wykazały się doskonałą zręcznością i szybkością.

Spotkanie sprawiło wszystkim uczestnikom wiele radości i dostarczyło miłych
wrażeń.

Andrzejki w Lisewie, czyli „Hokus-pokus, czary-mary”
W czwartek 30 listopada 2017 roku w murach Szkoły Podstawowej w Lisewie od 1600
do 20 zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ świętowane były Andrzejki.
00

Andrzejki to wieczór wróżb. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc,
uchylającą wrota do nieznanej przyszłości.
Andrzejki w naszej szkole to już tradycja. Ten dzień był dniem radosnych zabaw
i wróżb, w których dzieci mogły poznać swoją bliższą i dalszą przyszłość.

Nie zabrakło ciasteczek z wróżbą, przekłuwania serduszek z imionami itp.

Wróżby przeplatane były zabawami…

…oraz tańcami przy skocznej muzyce, którą zapodawał dj Piotr Jezierski. Zabawa była
przednia, dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach.

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„MÓJ NIEPEŁNOSPRAWNY KOLEGA,
MOJA NIEPEŁNOSPRAWNA KOLEŻANKA”
W grudniu odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny „Mój niepełnosprawny
kolega, moja niepełnosprawna koleżanka”

zorganizowany przez nauczycielkę Anetę

Drzewaszewską.
Celem

konkursu

było

kształtowanie

pozytywnych

postaw

wobec

osób

niepełnosprawnych oraz umożliwienie dzieciom wyrażenia własnych poglądów na temat
niepełnosprawności.
W konkursie uczestniczyli uczniowie z czterech grup wiekowych: oddziały
przedszkolne, klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy VII SP, II-III SP.

Wykonane samodzielnie prace uczniowie mogli podziwiać w sali gimnastycznej
podczas apelu z okazji Dnia Niepełnosprawności. Z dostarczonych prac, jury konkursowe

w składzie: p. Aneta Drzewaszewska, p. Joanna Zielińska oraz p. Aneta Kosewska wyłoniło
zwycięzców, którzy w nagrodę otrzymali upominki i pamiątkowe dyplomy.
Wśród uczestników konkursu nagrodzono następujące osoby:
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
1.Piotr Koźniewski- sześciolatki
2.Bartosz Gruda- pięciolatki
3.Jan Łubiński- sześciolatki
KATEGORIA WIEKOWA KLASY I-III SP
1. Martyna Gruda – kl. I SP
1. Oliwia Kamińska – kl. II SP
2. Franciszek Malinowski- kl. I SP
2. Amelia Piskorska- kl. I SP
3. Agata Brzozowska- kl. I SP
KATEGORIA WIEKOWA KLASY IV-VI SP
1. Olga Więcław – kl. IV SP
2. Jakub Gruda – kl. IV SP
3. Nikola Chrząszczewska – kl. IV SP
KATEGORIA WIEKOWA KLASY VII SP, II-III G
1. Karolina Więcław – kl. II G

Inny, nie znaczy gorszy
W poniedziałek 4 grudnia dzieci i młodzież z naszej szkoły głośno mówiły i śpiewały
o TOLERANCJI. Uroczystość przygotowały kl. IV SP i III gim. pod okiem p. Moniki
Wrońskiej - Nowickiej i Justyny Dudkiewicz, oprawa muzyczna – p. Marzena Kunicka.
Akcja miała za zadanie uwrażliwić społeczność szkolną na przejawy nietolerancji, pokazać
nietolerancję wokół oraz zachęcić do skutecznego jej przeciwdziałania.

Oprócz scenek przygotowanych przez szkolnych artystów o tolerancji mówiły także
prace, które były odzewem na ogłoszony w szkole przez p. Anetę Drzewaszewską konkurs
plastyczny.

Autorzy najlepszych zostali nagrodzeni dyplomami.

Z wizytą w teatrze
W piątek 8 grudnia klasa VI wraz z wychowawcą p. Elżbietą Żochowską i opiekunem
p. Bożeną Kowalczyk oraz gościnnym współudziałem 2 osób z kl. VII odwiedziła Teatr im.
Jerzego Szaniawskiego w Płocku.

Grupa obejrzała przedstawienie pt. „Opowieść wigilijna” i uczestniczyła w lekcji teatralnej.

Przy okazji dzieci zobaczyły zmianę dekoracji na scenie potrzebną do następnego
przedstawienia, które wystawiano tego samego dnia wieczorem.
Opowieść Wigilijna, to historia samotnego skąpca Scrooge'a, który każde Święta
Bożego Narodzenia spędza w łóżku, wychodząc z założenia, że na święta nie warto
marnować czasu ani pieniędzy. Opowieść wigilijna mówi o skutkach samotności
spowodowanej egoizmem i chciwością. Przypomina o potrzebie wzajemnej życzliwości, która
w obliczu szczerej skruchy potrafi odmienić widzenie świata i ludzi.
Po „uczcie dla ducha” przyszedł także czas na „ucztę dla ciała” w Mc Donald
i „polowanie” na świąteczne prezenty w płockiej galerii.☺ Grupa wróciła do Lisewa
zadowolona i pełna wrażeń.

Konkurs plastyczny w Nadleśnictwie Płońsk
Nadleśnictwo Płońsk już od kilku lat organizuje konkursy plastyczne o tematyce
związanej z życiem lasu. W tegorocznym konkursie wzięły udział 22 placówki oświatowe,
z których spłynęło 206 prac plastycznych w tym 31 prac fotograficznych. Komisja
konkursowa oceniała estetykę, nawiązanie do tematu oraz samodzielność wykonania.
Tegoroczna edycja była wyjątkowo barwna i ciekawa. Rozstrzygnięcie konkursu Moje
wędrówki po lesie" - edycja 2017 i rozdanie nagród nastąpiło w siedzibie Nadleśnictwa
w Płońsku 15 grudnia 2017.

Komisja dokonała wyboru 18 najlepszych prac, wśród których znalazły się prace
uczniów naszej szkoły. W kategorii III (Moja wizja lasu) I m – ce zajął Mateusz
Wielechowski, kl. VII, II m - ce Oliwia Drapała kl. III gim., III m - ce Klaudia Kowalska, kl.
II gim. Serdeczne gratulacje! Opiekunem konkurse w szkole była p. Bożena Kowalczyk –
nauczyciel plastyki i techniki.

Matematyczne choinki
SKO Przy Zespole Szkół w Lisewie ogłosiło konkurs plastyczny pod hasłem
Matematyczne choinki. Celem konkursu było pogłębienie zainteresowania naukami
matematycznymi wśród uczniów i rozwijanie kreatywności i popularyzowanie działań
plastycznych. Zorganizowany został dla uczniów klas przedszkolnych, 1-7 SP i 2,3
Gimnazjum. Prace były oceniane w 4 kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I – III, IV –
VI SP oraz kl. VII SP i gimnazjum.
Powołana komisja oceniała zgodność pracy z tematem, staranność wykonania,
indywidualny i twórczy sposób przedstawienia tematu pracy, oryginalność środków wyrazu
oraz poprawność zdefiniowania figury geometrycznej w przestrzeni.

Prace konkursowe były przyjmowane do 18 grudnia 2017 r. przez opiekuna SKO Teresę Sokołowską. Wręczenie nagród nastąpiło 22.12.2017 na szkolnych Jasełkach.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Bank
Spółdzielczy w Płońsku.

Zwycięzcy konkursu Matematyczne Choinki:
Klasy przedszkolne:
1 .Łapiński Filip 5 – latki
2. Mrośkiweicz Nikola 5 - latki
3. Sztęgierska Agata 6 - latki
wyróżnienie: Świętosławska Maja - 3,4 latki, Mrośkiewicz Julia - 6 latki
Klasy I -III
1. Gruda Maja kl. III.
2. Wieczorek Lena kl.II.
3. Kiępczyńska Zuzia kl.I.
wyróżnienie: Gruda Patrycja kl. II
Klasy IV - VI
1. Kamińska Julia kl. V
2. Giżyńska Karolina kl.VI.
3. Wieczorek Hubert kl. V
wyróżnienie: Chrząszczewska Nikola
Klasa 7 i klasy gimnazjalne :
1. Kornatowska Patrycja kl. III Gim
2. Brzozowska Julia kl. VII
3. Wielechowski Mateusz kl. VII
wyróżnienie: Szuper Wiktor kl. III Gim

Świąteczny nadszedł czas
Coroczne w naszej szkole przygotowywane są przez uczniów
pod opieką katechety i nauczyciela muzyki - jasełka. Nie inaczej było w tym roku: 22 grudnia
2017 r. o godzinie 8.15 w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się pedagodzy na
czele z p. dyrektorem Markiem Mioduszewskim, zaproszeni goście, brać uczniowska oraz
rodzice.

Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój.

Nasi młodzi, zdolni aktorzy i wokaliści przedstawili uwspółcześnioną historię nocy wigilijnej

Całość przedstawienia przeplatana była kolędami i pastorałkami.

Przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Dzieci miały możliwość
uczestniczenia w tradycji świątecznej i zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.
Puentą uwspółcześnionej biblijnej historii stały się słowa piosenki: „Jedna
z pierwszych gwiazd” zespołu Pectus.

Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń Pana Dyrektora
i w świątecznych nastrojach rozeszli się do sal na wigilie klasowe.

W świątecznym klimacie po angielsku
Dn. 09.01.2018 r. odbył się w szkole konkurs piosenki świątecznej Christmas time.

Wszyscy artyści sami zgłosili się do konkursu, sami też wybrali i przygotowali swoje
utwory (piosenki i kolędy w języku obcym) kierując się myślą: You can sing if you like
(Możesz śpiewać jeśli chcesz).

W konkursie wzięli udział następujący uczniowie:
- Dagmara Drapała, Kinga Knyżewska i Karolina Pikora,
- Jakub Tetkowski i Jakub Kurkowski,
- Karolina Stawicka i Martyna Orzechowicz,
- Wiktoria Czyżewska, Maja Kapczyńska i Weronika Zawadzka,
- Jakub Wojciechowski,
- Hania Mikołajczyk,
- Karolina Giżyńska.
Oceniając występy członkowie Jury brało pod uwagę następujące. kryteria: walory
głosowe, emisję głosu, intonacja, rytm, strój i choreografia, ogólny wyraz artystyczny.
Największą liczbę punktów zdobyły:
- Hania Mikołajczyk – I miejsce
- Wiktoria Czyżewska, Maja Kapczyńska i Weronika Zawadzka – II miejsce,
- Karolina Giżyńska – III miejsce.

Zwycięzcy otrzymali drobne upominki. Gratulujemy!☺

Projekt w klasie IV
W ramach wdrażania uczniów do pracy metodą projektu edukacyjnego dzieci z klasy
IV SP podjęły się realizacji makiet Akademii Pana Kleksa w zw. z lekturą omawianą na
lekcjach j. polskiego. Projekt trwał od 20.12.2017 do 6.02.2018, kiedy to nastąpiło jego
podsumowanie.

Do projektu przystąpiło 14 uczniów: Milena Brzozowska, Nikola Chrząszczewska,
Igor Gruda, Jakub Gruda, Wiktoria Kornatowska, Dominik Łubiński, Wiktoria Makowska,
Hania Mikołajczyk, Ola Orzechowicz, Mikołaj Pawlak, Krzysztof Sokołowski, Krystian
Szuper, Filip Świerczewski, Olga Więcław.

Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice realizowali działania z dużym zaangażowaniem,
przyczyniając się tym samym do rozwijania u dzieci umiejętności współpracy w grupie.

Karnawał w Lisewie
Karnawał, to czas zabaw, bali i ogólnie rzecz biorąc radości. Już od dawna wiadomo,
że nie tylko dorośli, ale także i dzieci lubią tańczyć. Urok tym zabawom dodaje odpowiedni
wystój Sali, a także magia stroju biesiadników.

W sobotę 10 lutego 2018r w naszej szkole odbyła się zabawa choinkowa,
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod przewodnictwem p. Moniki Wrońskiej. Sala
gimnastyczna, przystrojona w karnawałową dekorację, na czas zabawy zamieniła się w salę
balową pełną bajkowych postaci.

W ten wyjątkowy wieczór bawił wszystkich dj. Piotr i grupa animatorów.

Gorące rytmy porywały do tańca piratów, wróżki, królewny, rycerzy, duchy, kotów
w butach, Batmanów, Harry Porterów, czarownice i chyba nie jestem w stanie wymienić
wszystkich postaci, za jakie przebrane były dzieciaki.

Zabawie towarzyszyły różne konkursy, w których każdy starał się jak tylko mógł
najlepiej zaprezentować swoje umiejętności.

Tradycyjnie dzieciaki otrzymały słodki poczęstunek ufundowany przez Radę
Rodziców.

Wszystkim uczestnikom dopisywał znakomity humor i znakomita kondycja fizyczna....
Impreza zakończyła się o godzinie 20 00. Szkoda, że na następną musimy czekać
cały rok.

„Kopciuszek” w Teatrze Dramatycznym w Płocku.
Uczniowie klasy I oraz dzieci z grup przedszkolnych „0”6 i „0”5 wybrały się
31.01.2018r do Teatru Dramatycznego w Płocku na spektakl pt. „Kopciuszek”, oparty na
motywach baśni Charlles'a Perrault'a.

Aktorzy po mistrzowsku przypomnieli nam starą prawdę naszych ojców, że „nie szata
zdobi człowieka” oraz to, że najważniejsza jest uczciwość i wzajemny szacunek. Dzieci
z dużym zainteresowaniem oglądały przedstawienie, które zapewniło im niezapomniane
przeżycia.

Po spektaklu, dzieci przeszły ulicami miasta do „Naleśnikarni” na przepyszne naleśniki,
a następnie udały się na spacer na Wzgórze Tumskie n. Wisłą.

Dopełnieniem wycieczki była wizyta dzieci w „Happy Parku” w Stróżewku. Dwie
godziny zabawy w sali, w której znajdowały się różnorodne przeszkody i miejsca do
aktywności, minęły bardzo szybko.

Niezwykłą frajdą okazała się ogromna konstrukcja składająca się z labiryntu przejść,
zjeżdżalni i basenów z piłeczkami.
Do szkoły wróciliśmy z uśmiechem na buzi i dobrym humorem.

Pamięć o żołnierzach wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został uchwalony przez sejm RP
w 2011r. na dzień 1 marca. W tym dniu wspominamy tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili
się, by Polską rządziła komunistyczna władza z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. Za tę
postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.

W naszej szkole po raz pierwszy uroczyście obchodzono to święto. Spotkanie odbyło
się 7 marca w sali gimnastycznej i zostało przygotowane przez panią Krystynę
Wojciechowską oraz uczniów klasy VI SP. Muzycznie całość oprawiła p. Marzena Kunicka.

Akademia miała niezwykły klimatyczna i przypomniała o żołnierzach wyklętych.
W zamian za swoją postawę zostali wyrzucenie przez komunistyczną propagandę na margines
społeczeństwa i pozbawieni należnego szacunku. Za co? Za to, że żyli według wpajanych
wartości: ''Bóg, Honor, Ojczyzna''. Przez lata Niezłomni byli przedstawiani jak bandyci,
zdrajcy ojczyzny, wyklęci, niezasługujący na szacunek. Przywracanie pamięci - uczenie
patriotyzmu, w szczególności młodych ludzi - to duże wyzwanie i obowiązek.

Przybyli ułani… czyli żywa lekcja historii
Nasza szkoła 14.03.18 po raz kolejny gościła w swoich murach rekonstruktorów
z Grupy Artystycznej „Rekonstrukto” z Lublina.

Tym razem uczniowie Zespołu Szkół w Lisewie, uczestniczyli w żywej lekcji historii
pt. „Ku niepodległej”. Była to opowieść przedstawiona w humorystyczny i ciekawy sposób
o tym jak Polacy walczyli o odzyskanie niepodległości w powstaniach narodowych i pod czas
I wojny światowej.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach:

…walczyli na szable,

…ćwiczyli musztrę,

…sanitariuszki bandażowały rannych.

Można było obejrzeć i dotknąć broni palnej i białej z tamtego okresu.
Publiczność miała okazję zobaczyć jak wyglądało m.in. uzbrojenie i mundury z okresu
powstań i pierwszej wojny światowej.

Pierwszy dzień wiosny 2018
Tradycyjny dzień wagarowicza – 21 marca społeczność naszej szkoły spędziła na
prezentowaniu przygotowanych wierszy i piosenek w sali gimnastycznej, oglądaniu filmów,
zajęciach sportowych i turnieju w warcaby – dla każdego coś miłego.
Każda klasa począwszy od kl. „0” zaprezentowała krótki wiersz lub piosenkę
przygotowane w ramach projektu szkolnego „Co w Sieci piszczy". Zadaniem projektu jest
profilaktyka i wychowanie, w szczególności propagowanie bezpieczeństwa w sieci. Każda
z klas przygotowała w listopadzie gazetkę ścienną na wylosowany temat. Myśl przewodnia
gazetek była tematem zaprezentowanych scenek.
I tak począwszy od najmłodszych:

Kl. „0” – 6 latki: piosenka Zaloguj się w realu,

Kl. I SP - piosenka Internet potrafi wciągnąć,

Kl. II SP – wiersz Dobre strony Internetu,

Kl. III SP – wiersz Mój dzień bez telefonu/ tableta/ Internetu

Kl. IV SP – piosenka Chroń swoją prywatność w sieci

Kl. V SP – scenka Anonimowość w sieci jest tylko pozorna

Kl. VI – piosenka Netykieta - internetowy savoir vivre

Kl. VII – piosenka Ciemne i jasne strony facebooka

Kl. II gim. - scenka W pułapce gier komputerowych

Kl. III gim. – piosenka Hejt w sieci boli naprawdę
Dokonania klas oceniało jury złożone z przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,
pracowników obsługi oraz Rady Pedagogicznej. Oceniający zdecydowali, że I – mce
przypadnie kl. III gim. Nagrodą za nie jest uczestnictwo w jednodniowej wycieczce, która
zorganizowana będzie w czerwcu, w ostatnim tygodniu nauki.

Oprócz konkursu na prezentację został rozstrzygnięty konkurs plastyczny w ramach
tego samego projektu. Opiekunami merytorycznymi były p. K. Nerć i p. B. Kowalczyk.

Autorzy najlepszych prac otrzymali dyplomy.
Po części „projektowej” dzieci i młodzież zajęli się oglądaniem filmów, rozgrywkami
w tenisa stołowego lub wzięli udział w turnieju w warcaby zorganizowanego dla dzieci z klas
IV – VI. Najlepsza w rozgrywkach okazała się Julka Kwiatkowska z kl. V – GRATULACJE!

Młodzież zapobiega pożarom
W czwartek, 5 kwietnia, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Płońsku odbyły się powiatowy finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”.
Wzięło w nim udział 18 uczestników z trzech gmin: Płońsk, Dzierzążnia i Załuski.
Naszą szkołę reprezentowało 4 uczestników: K. Tokarski, J. Wojciechowski i P. Mendyk –
uczniowie SP oraz W. Pepłowska – przedstawicielka gimnazjum. Grupą opiekował si p.
Grzegorz Grąbczewski. Konkurs obejmował trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Komendant st. bryg. mgr inż. Paweł Jakubowski, w oczekiwaniu na wyniki testu
zaprosił do zwiedzania komendy.

Po trzykrotnej dogrywce jury wyłoniło zwycięzców.

W kategorii szkół podstawowych wygrał uczeń kl. V naszej szkoły Jakub Wojciechowski.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Jakub będzie reprezentować nasz powiat w etapie wojewódzkim, który odbędą się
21 kwietnia w Szkole Podstawowej w Ruścu (gm. Nadarzyn). Życzymy powodzenia! ☺

Dzień zdrowia
Święto ustanowione zostało przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej
Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Obchodzone jest corocznie od 1950 w dniu 7 kwietnia.
Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy
zdrowotne społeczeństw na świecie.

Nasza szkoła corocznie włącza się w jego obchody, tak też było w tym roku –
11 kwietnia odbyła się akademia przygotowana przez kl. II g pod czujnym okiem p. Justyny
Dudkiewicz i Moniki Wrońskiej.

Muzycznie całość oprawiła tradycyjnie p. Marzena Kunicka i szkolny chórek.

Sportowy poniedziałek
W poniedziałek 16 kwietnia na Stadionie Miejskim w Ciechanowie odbyły się
Rejonowe Indywidualne Biegi Przełajowe organizowane przez SZS Ziemia Ciechanowska
i MOSiR. Udział w nich wzięli najlepsi uczniowie z rejonu Ciechanów. Pierwszych
12 zawodników zakwalifikowało się do finału XX MIMS, które odbędą się w Kamionie
27.04.2018r. Naszą szkołę reprezentowało dwoje zawodników:

Jakub Gruda z kl. IV, do pokonania miał dystans 600m.

…i Małgosia Tetfejer z kl. VSP do pokonania miała dystans 800m..
Małgosia zajęła 5 m-ce dzięki czemu zakwalifikowała się do finału XX MIMS.
GRATULACJE, BĘDZIEMY TRZYMAĆ KCIUKI !!!

Dzień Ziemi – święto naszej planety
Nazywany inaczej świętem naszej plany, Dzień Ziemi ma uświadamiać nam, jak
ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. Tego dnia – 22 kwietnia - na całym
świecie organizowane są specjalne akcje, wykłady, zbiórki elektrośmieci i wiele innych.

Nasza szkoła jak co roku również włącza się w obchody tego dnia. Tegoroczna
uroczystość została zorganizowana 25 kwietnia przez uczniów kl. V pod hasłem „Ratujmy
Ziemię”, nad całością czuwała p. Monika Wrońska Nowicka.

Organizatorzy uroczystości chcieli przypomnieć całej społeczności naszej szkoły, że
planeta Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy wszyscy troszczyć się
o środowisko naturalne.

Maraton Historyczny
Maraton Historyczny ,,Czy znasz swoją Ojczyznę?” to gra zorganizowana przez
Szkołę Podstawową w Lisewie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Celem zabawy,
zorganizowanej 23 kwietnia, było zwiększenie wiedzy uczniów na temat własnego regionu
oraz kształtowanie poczucia wspólnoty i znaczenia Małej Ojczyzny w życiu człowieka.
Trasy maratonu zostały ułożone w oparciu o miejsca pamięci narodowej w Płońsku.
Uczniowie docierali do nich i wykonywali określone zadania. Efekty pracy gromadzili na
kartach gry i zdjęciach. W maratonie wzięła udział kl. VII, którą podzielono na dwie grupy.

W skład grupy I weszli: D. Drapała, J. Brzozowska, M. Grzelak, K. Figurski, P. Semp,
M. Figurski i zwiedzali pod opieką p. A. Kosewskiej.

Grupę II tworzyli: D. Celik, B. Biliński, M. Wielechowski, A. Krzemiński, W. Drążkiewicz,
R. Zawłocki z p. M. Łubińską na czele.
Członkowie grup rozpoczęli grę w Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta,

…po czym ruszyły do kolejnych miejsc.
Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem docierali do miejsc pamięci, oddając
cześć przodkom walczącym o naszą niepodległość.

Ostatnim i jednocześnie wspólnym miejscem spotkania obu grup był Obelisk
poświęcony Konstytucji 3 Maja.

Witaj 3 maja!
W roku 2018 obchodzimy w Polsce 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Święto Konstytucji zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm
Rzeczypospolitej Obojga Narodów konstytucji 3 Maja w 1791 r.

W naszej szkole uczczono tą rocznicę uroczystą akademią, która odbyła się 27 kwietnia.

Program artystyczny pt. „Kochamy Cię Polsko” przygotowały i przedstawiły dzieci
i młodzież począwszy od kl. IV SP, a skończywszy na III gim. Opiekunem była p. Aneta
Kosewska.

Port Lotniczy Warszawa - Modlin
Dzieci z zerówki 10.05.2018r. wybrały się do Portu Lotniczego w Modlinie na
wycieczkę w celu zapoznania się z pracą służb odpowiadających za bezpieczeństwo
pasażerów.
Dzieci rozpoczęły wycieczkę od zwiedzenia pomieszczeń służby granicznej,
a następnie przeszły do sali konferencyjnej, gdzie strażnik graniczny p. Joanna Koźniewska
zapoznała dzieci ze sprzętem używanym przez funkcjonariuszy.

Następnie każde dziecko otrzymało swój „własny paszport”, gdzie samodzielnie
mogło przystawić stempel i odbić swoje linie papilarne. Ciekawą atrakcją było przedstawienie
przez Strażników Granicznych zdalnie sterowanych robotów saperskich. Następnie dzieci
przeszły kontrolę celną i autobusem udały się na spotkanie z sokolnikiem, który zapoznał je
ze swoja pracą.

Przy pomocy wyszkolonych ptaków drapieżnych, sokołów i jastrzębi, skutecznie
odstrasza ptaki z terenu lotniska, aby nie zagrażały lądującym lub startującym samolotom.
Sokolnik posiada również psa myśliwskiego, który przepędza z bezpośredniego
sąsiedztwa drogi startowej i dróg kołowania zające i lisy, które również pojawiają się na
terenie lotniska stanowiąc zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Od sokolnika, dzieci pojechały do hangaru, gdzie został im pokazany sprzęt do
odśnieżania płyty lotniska.

Dzieci zwiedziły również hangar, w którym znajdują się prywatne samoloty.

Następnie dzieci pojechały do hangaru Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej,
gdzie mogli zobaczyć wozy bojowe. Strażacy omówili ich wyposażenie oraz zaprezentowali
jeden z wozów w działaniu.

Podczas wycieczki mieliśmy okazję obserwować startujące i lądujące samoloty.

Wycieczka do Warszawy
W dniu 15 maja 2018 roku uczniowie klas I-IV uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

Początkowo zwiedzaliśmy Starówkę z pomocą pana przewodnika.

Uczniowie poznali historię Kolumny Zygmunta, zwiedzili Plac Zamkowy, zobaczyli
wiele zabytków i pomników takich jak:

Rynek Starego Miasta, pomnik Małej Syrenki, Barbakan, Mury miejskie, Pomnik
Małego Powstańca oraz Pomnik Mikołaja Kopernika. Wszyscy uczniowie z zaciekawieniem
słuchali opowiadań o historii stolicy. Dzieci zobaczyły Pałac Prezydencki oraz były świadkiem
zmiany warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Około południa udaliśmy się na wspólny
posiłek.

W drugiej kolejności odwiedziliśmy Centrum Nauki Kopernik, gdzie dzieci mogły
doświadczyć spotkania z prawdziwym robotem, zapoznać się z anatomią ludzkiego ciała oraz
poznać zasadę siły grawitacji. Czekało na nie mnóstwo atrakcji. Z wycieczki dzieci wyniosły
nowe doświadczenia i wzbogaciły swoją wiedzę o stolicy Polski.

Jesteśmy Europejczykami!
„Dzień Europejski” w naszej szkole, odbył się w tym roku 23 maja. Społeczność
uczniowską reprezentowała klasa IV.

Dzieci pod okiem p. Jolanty Nec i Joanny Jarosławskiej Jąderko przygotowały
ciekawy, humorystyczny program opowiadający „w pigułce” o krajach przynależących do
Unii Europejskiej. Muzycznie program oprawiły: p. Marzena Kunicka i Justyna Zakrzewska
z kl. II gimnazjum

Było trochę geografii…

…i historii,

…quiz dla Europo znawców,

…oraz dużo muzyki i dobrej zabawy.

Dzień Rodziny
Dzień Rodziny obchodzony jest w Polsce co roku 15 maja i jest okazją do
podkreślenia roli rodziny.

Dzieci z oddziału przedszkolnego, chcąc wyrazić swą wdzięczność, miłość i szacunek
do rodziców przygotowały 25 maja, pod opieką wychowawców, piękny program artystyczny
pt; „Jak mama tatę poznała”. Były też wiersze, piosenki, tańce i prezenty.

Wycieczka w Tatry
Jak co roku liczna grupa naszych uczniów z klas II – VII SP i III gim. wyjechała na
kilkudniową wycieczkę. W tym roku dzieci i młodzież odwiedzili nasze piękne Tatry. Wyjazd
zaplanowany został w terminie: 28.05 - 1.06.2018 i obejmował zwiedzanie Wadowic,
Zakopanego, Tatrzańskiego Parku Narodowego i Jaskini Raj oraz Zagrzańska. Opiekę nad
grupą sprawowały panie: D. Dołęgowska, M. Wrońska - Nowicka, N. Kassan - Czekaj,
J. Zielińska, D. Radziwonka na czele z kierownikiem wycieczki p. B. Gizińską.

Pierwszego dnia grupa odwiedziła Wadowice i przeszła szlakiem papieskim.
Odwiedziła muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II i zwiedziła Bazylikę Mniejszą.

Drugiego dnia grupa powędrowała nad Morskie Oko – największe i najpiękniejsze
jezioro tatrzańskie na wys. 1395 m. n.p.m. Dzień był dla naszych wędrowców nie lada
wyzwaniem – pokonanie trasy w jedną stronę zajęło ok. 3 godz. Po drodze odwiedzili
wodospad Wodogrzmoty Mickiewicza. Męcząca wędrówka została wynagrodzona
przepięknymi widokami zapierającymi dech w piersi – piękne lazurowe jezioro położone
wśród lasów i majestatycznych szczytów.

Trzeci dzień to wycieczka na Kasprowy Wierch. Grupa wjechała kolejką linową na
szczyt, z którego wszyscy podziwiali panoramę Tatr. Następnie wycieczka odwiedziła
wirtualne muzeum Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz słynne zakopiańskie Krupówki.

Wieczorem liczna grupa wycieczkowiczów wybrała się na baseny termalne
w Szaflarach.

Czwarty dzień przebiegł pod znakiem wędrówek pieszych. W towarzystwie
przewodnika powędrowali wszyscy szlakiem na Rusinową Polanę – ok. 1200 m. n. p. m.
Szlak był dość łatwy i po 2 godz. dotarli na Podhale. Widoki były prze fantastyczne, co
sprzyjało cudownemu relaksowi na łonie natury. Dalsza wędrówka to odwiedziny
sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej na Wiktorówkach i wjazd na Wielką Krokiew. Na
koniec dnia odbył się grill i dyskoteka.
Następnego dnia rano po śniadaniu grupa udała się w drogę powrotną. Zanim jednak
dotarli do domu

…zwiedzili Jaskinię Raj oraz centrum Neandertalczyka , gdzie mogli podziwiać przepiękne
zjawiska krasowe.
Późnym wieczorem zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do Lisewa, gdzie czekali
stęsknieni rodzice i opiekunowie.

Dzień Dziecka 2018
W tym roku to święto było zorganizowane w urozmaicony sposób. Dzieci zostały
podzielone na 5 grup i każda z nich miała swój program do zrealizowania.
Klasy „0” wyjechały pod opieką: p. Ilony Kiępczyńskiej, p. Anety Drzewaszewskiej,
p. Marty Radomskiej, p. Joanny Jarosławskiej - Jąderko i p. Beaty Antoniak wyruszyły na
wycieczkę do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku.

Celem wycieczki było przede wszystkim stworzenie możliwości radosnego spędzenia
czasu, integracja grup przedszkolnych oraz rozwijanie sprawności ruchowej.
Dzieci były zachwycone możliwością korzystania z różnorodnych atrakcji Centrum
Zabaw: basenów z piłeczkami, trampolin, wielkich zjeżdżalni z kulkami, atrakcyjnych
kolorowych domków, skomplikowanych torów sprawnościowych.

Czas dzieciom umilały zabawy z animatorami, którzy pięknie malowali buzie
i organizowali różne ciekawe konkurencje.

W czasie dwu i pół godzinnego pobytu spędzonego na aktywnych zabawach
ruchowych dzieci zapełniły brzuszki smacznymi przekąskami w bufecie znajdującym się
w Centrum Zabaw.
Dzieci z kl. I SP gościły u swojego kolegi z klasy – Ksawerego Grzelaka. Rodzice
i wychowawca zorganizowali dzieciom piknik. Dzięki uprzejmości rodziców Ksawerego
Grzelak, dzieci miały super miejsce do zabawy i wiele atrakcji. Pogoda dopisała i wszyscy
w tym dniu dotarli do szkoły. Rodzice przygotowali pyszny poczęstunek: ciasteczka,
arbuzowy koktajl, nagetsy z frytkami oraz lody. Po smakowitych przekąskach nadszedł czas
na zabawę.

Dzieci upodobały sobie drewniany domek oraz trampolinę. Pani animatorka zaprosiła
wszystkich do wspólnej zabawy. Dużo radości dostarczyła dzieciom zabawa z bańkami
mydlanymi. Zmierzyły swoje siły w zawodach drużynowych i w przeciąganiu sznura. Fajne
były też skoki w workach. Wielką radość sprawiło dzieciom malowanie twarzy. Na buziach
dzieci pojawiły się wielobarwne i brokatowe motyle oraz postacie z bajek. Uczniowie bawili
się znakomicie. Dużą atrakcją była też jazda na gokarcie. Po udanej zabawie dzieci pod
opieką nauczycielek wróciły przed budynek szkoły, gdzie czekał już autobus i ich rodzice.
Klasa IV wzięła udział w podchodach, które miały na celu: rozwijanie umiejętności
kulturalnej zabawy i dobrej współpracy w grupie, przyjęcie otwartej postawy na
podejmowanie i rozwiązywanie wyznaczonych zadań.

Wychowawczyni przedstawiła zasady gry i zaprosiła do wspólnej zabawy uczniów,
którzy zostali podzieleni na dwie grupy: czerwonych-dziewcząt pod opieką p. Grudy
i niebieskich - chłopców pod opieką p. Kosewskiej.

Grupy docierały do różnych klas, szukały kopert z zadaniami i po rozwiązaniu
otrzymywały kolejne litery,

…z których na koniec ułożyły wspólne hasło - nazwę zabawy.
Zadania dotyczyły historii szkoły, matematyki, przyrody oraz tworzenia komiksu
o tematyce antynikotynowej. Obie grupy wykazały się dużym zaangażowaniem ale wygrali
niebiescy.
Klasy V – VII pojechały do Płońska, gdzie jeździli na gokartach po parku
Jordanowskim, później poszli na lody, a całą wizytę zakończyły w kebabowni Jamuna.
Klasy gimnazjalne oglądały w Sali komputerowej wybrane przez siebie filmy.

Pielgrzymka do sanktuarium w Gietrzwałdzie
W środę 6. czerwca 2018r. o godzinie szóstej rano wyruszyła autokarowa pielgrzymka
dziękczynna do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie z parafii pw. św. Ludwika
w Jońcu. Uczestnikami wyjazdu były dzieci pierwszokomunijne i odnawiające przyrzeczenia
chrzcielne ze Szkoły Podstawowej w Lisewie i Szkoły Podstawowej w Jońcu.

W drodze do Gietrzwałdu uczniowie zwiedzili Zamek w Nidzicy.

Następnie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, gdzie uczestniczyli
we Mszy Świętej sprawowanej w ich intencji, oraz odwiedzili znajdujący się wokół niego
kompleks ogrodów wraz z Drogą Krzyżową i Tajemnicami Różańca prowadzącymi do
Cudownego Źródełka.

Kolejnym punktem pielgrzymki było zwiedzanie Pola i Muzeum bitwy pod
Grunwaldem. Ostatnia atrakcja wyjazdu to Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego
w Działdowie. Około godziny 19.00 dzieci pełne niezapomnianych wrażeń powróciły
do domów.

Wystawa w Siedlinie
W dniu 14. czerwca 2018r. uczniowie klas: V, VI i VII Szkoły Podstawowej
w Lisewie obejrzeli wystawę pt. „Prymas, który patrzył dalej” poświęconą osobie
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która została wyeksponowana w Szkole Podstawowej
w Siedlinie.

Po przybyciu na miejsce uczniowie zostali powitani przez p. katechetkę Marzenę
Sadowską i p. Dyrektora Dariusza Urbańskiego.

Zwiedzanie ekspozycji rozpoczęła prelekcja na temat życia i działalności
ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przygotowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II
w Warszawie. Następnie dzieci wysłuchały programu słowno-muzycznego przygotowanego
przez uczniów SP w Siedlinie i obejrzały wystawę zdjęć ukazujących Jego życie.

Na zakończenie wystawy SP w Lisewie otrzymała 2 pozycje książkowe
o ks. Prymasie, które zasilą zbiory biblioteki szkolnej. O godzinie 10.00 dzieci powróciły na
dalsze planowe zajęcia lekcyjne.

Wilanów i jego atrakcje
W środę 20 czerwca 2018, ponad siedemdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży
pod czujnym okiem opiekunów: p. J. Jarosławskiej – Jąderko, T. Sokołowskiej, J. Zielińskiej,
Izabeli Krzewskiej oraz kierownika wycieczki p. B. Giziźskiej wyruszyła do naszej stolicy,
żeby odwiedzić siedzibę Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki. Wyjazd był formą
nagrody indywidualnej (za świadectwo z wyróżnieniem lub 100% frekwencję), a także
grupowej za uzyskanie największej liczby pkt. W szkolnym projekcie wychowawczo –
profilaktycznym „Co w sieci piszczy”.

Grupa oprócz zwiedzania pałacu,

…uczestniczyła w lekcji muzealnej „Jak to dawniej w szkole było”.

W trakcie zajęć można było zobaczyć jak zawiązać pas kontuszowy i przekonać się,
czy strój szlachecki był wygodny.

Wakacje tuż, tuż!
Nadszedł w końcu ten wyczekiwany przez wszystkich uczniów dzień – koniec roku
szkolnego 2017/18. 22 czerwca o godz. 9.00 cała społeczność szkolna na czele z Panem
dyrektorem Markiem Mioduszewskim zgromadziła się na sali gimnastycznej, żeby
podsumować rok ciężkiej pracy. Galę zaszczycił swoją obecnością: dyrektor wydziału
oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu Paweł Koperski.

Poprzez rozdanie dyplomów i nagród książkowych uhonorowani zostali ci uczniowie,
którzy włożyli najwięcej wysiłku w proces zdobywania wiedzy

Pożegnaliśmy klasę kończącą w tym roku edukację w naszej szkole – III gimnazjum.

Był tradycyjny polonez,

…dawka kabaretowego humoru,

…kwiaty,

…trochę łez

…i gratulacje.

Na koniec tradycyjne pamiątkowe zdjęcie tegorocznych absolwentów z Gronem
Pedagogicznym, Dyrektorem szkoły i zaproszonym gościem z Gminy Płońsk
…i już można zaczynać zasłużony dwumiesięczny wypoczynek.
Absolwenci Gimnazjum 2017/2018 roku
4. Bilińska Dominika
5. Czerniakowska Agata
6. Drapała Oliwia
7. Knyżewski Kamil
8. Konopska Patrycja
9. Kornatowska Patrycja
10. Kornatowski Dawid Klaudiusz
11. Krąp Marlena
12. Lewandowska Sandra
13. Lewandowski Adrian
14. Mioduszewski Jan Bernard
15. Pepłowska Wiktoria
16. Rafalak Maciej
17. Sokołowska Ilona Patrycja
18. Szabrańska Alicja
19. Szałkowska Dominika
20. Szuper Maciej
21. Szuper Wiktor
22. Żochowski Błażej
Wychowawca: mgr Monika Wrońska – Nowicka

Uczniowie, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem:
1. Wiktoria Makowska – kl. IV SP
2. Mikolajczyk Hanna – kl. IV SP
3. Nicola Chrząszczewska - kl. IV SP
4. Dominik Łubiński - kl. IV SP
5. Jakub Tetkowski – kl. V SP
6. Karolina Pikora – kl. VI SP
7. Karolina Giżyńska - kl. VI SP
8. Mateusz Wielechowski – kl. VII SP
9. Klaudia Kowalska – kl. II Gim.
10. Marta Grzelak – kl. II Gim.
11. Martyna Orzechowicz – kl. II Gim.
12. Maria Tobolska – kl. II Gim.
13. Justyna Zakrzewska – kl. II Gim.
14. Agata Czerniakowska – III Gim.
15. Oliwia Drapała – III Gim.
16. Błażej Żochowski – kl.III Gim.
Uczniowie ze 100% frekwencją:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filip Borowski – kl. III SP
Wiktoria Makowska – kl. IV SP
Jakub Gruda
Hubert Wieczorek – kl. V SP
Jakub Wojciechowski – kl. V SP
Karolina Gmurczyk - kl. II Gim.
Maria Tobolska – kl. II Gim.
8. Agata Czerniakowska – kl. III Gim.

