ROK SZKOLNY

2018 - 2019

Opracowanie kroniki: mgr Elżbieta Żochowska

Od 1 września 2018r. do grona pedagogicznego dołączyły cztery koleżanki:

Paulina Skwarska

Edyta Kurnicka

nauczyciel oddziału przedszkolnego

pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego

Elżbieta Jeziak

Beata Szcześniak

nauczyciel oddziału przedszkolnego

pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Wakacje, wakacje … i już po wakacjach! Mury szkoły znów zatętniły życiem.

3 września na Sali gimnastycznej spotkali się uczniowie, nauczyciele, spore
grono rodziców i zaproszeni goście z Gminy Płońsk. Ten rok szkolny przywitał
wszystkich zmianą jeśli chodzi o ofertę edukacyjną i opiekuńczą nad najmłodszymi
dziećmi. W Lisewie „ruszyło” przedszkole. Otworzono 3 oddziały: grupę 3 – latków,
4 – latków i 5 – latków. Zatrudnione zostały 2 nowe panie przedszkolanki do pracy
z najmłodszymi dziećmi – p. Elżbieta Jeziak, p. Paulina Skwarska i 2 panie do pomocy
– p. Edyta Kurnicka i p. Beata Szcześniak. Przedszkole pracuje od poniedziałku do
piątku w godz. 700 - 1700.
Pan Dyrektor Marek Mioduszewski powitał wszystkich serdecznie, w kilku
słowach przedstawił organizację pracy poszczególnych oddziałów i poinformował
o dodatkowych zajęciach w tym roku szkolnym w ramach unijnego projektu
„Naukowy zawrót głowy”.

Czytanie z GANGIEM SŁODZIAKÓW!
Głośne czytanie ma magiczną moc zaspakajania potrzeb dziecka, rozszerza
horyzonty, buduje wyobraźnię, pomaga przyswajać wiedzę,

uczy pozytywnego

myślenia.

W naszej szkole Dzień Głośnego Czytania odbył się 8 października 2018 roku.
Uczniowie klas I - III i oddziału przedszkolnego (64 uczniów) oraz wychowawcy
wysłuchali przygód słodziaków z książki Renaty Piątkowskiej pt. „Gang Słodziaków”.
W świat tych przygód przeniosła nas Pani leśniczy Sylwia Wróblewska
z Nadleśnictwa w Płońsku, którą zaprosiła pani Joanna Zielińska – wychowawca klasy
III. Pani leśniczy przywitała każdą klasę dźwiękiem rogu myśliwskiego. Następnie
przybliżyła w formie prezentacji postacie zwierząt: lisa, sowy, jeża, bobra i rysia.
Opowiedziała o życiu zwierząt w naturalnym środowisku oraz które zwierzęta można
spotkać w naszym regionie.

Po prezentacji odbył się quiz na temat zdobytej wiedzy.

Konkurs szkolny „Różaniec naszą siłą” w roku szkolnym 2018/2019
W październiku odbył się w naszej szkole konkurs „Różaniec naszą siłą”
zorganizowany przez katechetkę Beatę Antoniak. Celem konkursu było rozbudzenie
umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz

rozwój

talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej uczniów, pobudzenie
wyobraźni i pomysłowości dzieci oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości,
umiejętności i dzielenie się nimi z innymi.
W konkursie uczestniczyli uczniowie z dwóch grup wiekowych: klasy I - III SP,
oraz klasy IV - VIII SP.

Wykonane samodzielnie różańce uczniowie mogli podziwiać na wystawie
wyeksponowanej w holu, na I piętrze szkoły.

Z dostarczonych różańców, specjalnie powołane jury konkursowe, w składzie:
pani Beata Antoniak, pani Monika Wrońska, pani Ilona Kiępczyńska wyłoniło w dniu
05.11.2018 r. zwycięzców, którzy w nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Wśród uczestników konkursu nagrodzono następujące osoby:

KATEGORIA WIEKOWA KLASY I-III SP
1. Filip Figura – kl. I SP
2. Antonina Przetacka – kl. II SP
3. Agata Sztęgierska – kl. I SP
Wyróżnienie: Julia Mrośkiewicz – kl. I SP
Amelia Piskorska – kl. II SP
KATEGORIA WIEKOWA KLASY IV-VIII SP
1. Wiktoria Piskorska – kl. VI SP
2. Jakub Dobiasz – kl. IV SP
3. Jakub Koźniewski – kl. VII SP

Święto Edukacji Narodowej
W tym roku DEN upłynął pod znakiem żartu i dobrej zabawy.

Klasa VII pod okiem opiekuna SU p. Moniki Wrońskiej – Nowickiej
i wychowawcy

p. Elżbiety

Żochowskiej

przygotowała

i zaprezentowała go społeczności szkolnej 12 października.

program

artystyczny

Uczniowie zaprezentowali scenkę o swoich nauczycielach, kiedy Ci byli
jeszcze w przedszkolu.

Radości i śmiechom nie było końca,

… były kwiaty i życzenia

Całość muzycznie oprawił chór szkolny z p. Marzeną Kunicką na czele.

Na koniec oczywiście pamiątkowe zdjęcie. 

Śliczni „przyszli nauczyciele” – prawda? 

Uczniem być…
W życiu prawie każdego młodego człowieka przychodzi czas na przygodę
z edukacją. Wkroczenie w poczet uczniów to doniosłe wydarzenie zarówno dla
dziecka jak i dla rodzica.

15 października uczniowie klasy pierwszej złożyli pierwsze w swoim życiu
ślubowanie. Przed całą społecznością szkoły, nauczycielami i rodzicami przyrzekali ze
wszystkich sił zdobywać wiedzę i być dobrymi koleżankami i kolegami …

… i potwierdziły te słowa odciskiem swojego paluszka na liście klasowej.
Pan dyrektor pasował wszystkie dzieci na uczniów.
Siedmiolatki wraz ze swoją wychowawczynią p. Danutą Radziwonką przygotowały
program artystyczny.

Były wesołe tańce,

… wierszyki i piosenki.
Lista uczniów kl. I SP rok szkolny 2018/2019
1.
Arentowicz Ksawery
2
Budziszewski Adam
3
Cieślik Maja
4
Figura Filip
5
Kowalska Nikola
6
Koźniewski Piotr
7
Kucharska Wiktoria
8
Łubiński Jan Michał
9
Mrośkiewicz Julia
10
Szcześniak Jakub Kazimierz
11
Sztęgierska Agata
12
Szuper Marcin
13
Walczak Weronika
14
Wiśniewski Oskar
15
Wojciechowska Martyna
16
Zabłocka Wiktoria
17
Żuchowska Martyna
Wychowawca mgr Danuta Radziwonka

Wyjazd do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
w Pawłowie
Po raz pierwszy

uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc

bezdomnym zwierzętom i wsparli Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie.

W ramach zorganizowanej akcji koordynowanej przez p. Monikę Wrońską Nowicką przez 3 tygodnie zbierali karmę, koce, ręczniki papierowe i inne akcesoria.
16 października

20178r. z wizytą do schroniska pojechało 46 uczniów z klas

II - VIIISP oraz III Gim., którzy wykazali się największą ofiarnością – przekazano
ok. 250 kg karmy. Towarzyszyli nam nauczyciele: p. Nina Kassaj-Czekaj, Joanna
Jarosławska oraz Joanna Zielińska. Uczniowie przekazali zebrane materiały i poznali
warunki w jakich żyją opuszczone zwierzęta.
Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie uczniów na los
bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia
pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy
zespołowej jak również uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz pokazanie
w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Uczniowie
mieli również okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz

schroniska. Ta wizyta to znakomity przykład na to, że już od najmłodszych lat warto
uczyć miłości i szacunku do innych. Nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt - by zaszczepić
w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia i wpoić
chęć niesienia pomocy potrzebującym.
Szkolną delegację powitała kierownik schroniska -p. Milena Abramczyk, która
opowiedziała m.in. o funkcjonowaniu instytucji, o tym jak należy witać się z psem,
jakie są psie zwyczaje. Najważniejszą lekcją było to, że zwierzęta to nie są zabawki,
z których można zrezygnować, kiedy minie czas pierwszej fascynacji. Dzieci
zrozumiały, że posiadanie psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek
wobec niewątpliwie słabszej istoty.
W trakcie wizyty mieliśmy okazje pobawić się z pupilem schroniska „Ramoną”
Zachęcamy wszystkie szkoły do takiej inicjatywy i udzielania pomocy
bezdomnym zwierzętom. Dzięki temu możemy uczyć naszych wychowanków
przyjaznego stosunku do innych stworzeń i tego, jak wiele zależy od naszej dobrej
woli.
Los zwierząt nie pozostał obcy uczniom. Grupa uczniów wyszła z propozycją
zorganizowania kolejnej zbiórki karmy pod hasłem „Gwiazdka dla psiaka”.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w Lisewie
Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, poruszający się po zmierzchu po drodze,
poza obszarem zabudowanym, musi mieć element odblaskowy. Zasada jest prosta:
im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. W związku z tym Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
jak i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w porozumieniu
z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego rozpoczęli w 2014 roku kampanię
społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Spotkania z dziećmi podczas kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś
bezpieczny” odbywają się w szkołach na terenie województwa mazowieckiego.

Takie spotkanie odbyło się 23 października również w naszej szkole. Wzięły
w nim udział dzieci i młodzież z kl. III – VIII SP i III Gim.

W trakcie kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” młodzież
oprócz otrzymywania elementów odblaskowych (które rozdawali zaproszeni goście na
czele z włodarzem naszej Gminy – wójtem Aleksandrem Jarosławskim) dla siebie
i najbliższej rodziny, zdobywa nową wiedzę na różne tematy.

Podczas

spotkania

z

uczniami,

funkcjonariusze

policji,

w

osobach:

mł. asp. Kingi Drążek - Zmysłowskiej oficera prasowego KPP w Płońsku i sierż. sztab.
Moniki Drzewaszewskiej funkcjonariusza Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej,
Nieletnich i Patologii, obejrzeli film „tak chcę być bezpieczny…” Prowadzące
omówiły rodzaje zagrożeń, na jakie są narażeni w codziennym życiu młodzi ludzie
i jak się przed nimi chronić.

Młodzi Mazowszanie poznali zasady udzielania pierwszej pomocy pod
bacznym okiem strażaka, a jednocześnie ratownika medycznego - Tomasza
Bilińskiego.

Pod baczeniem Dyrektora WORD w Ciechanowie p. Anny Katarzyny
Gwoździk mieli również okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze,
pokonując przygotowany tor rowerowy.

Do dyspozycji był także symulator jazdy pojazdem jednośladowym.

Dzień Listonosza
18 października 2018 roku jest obchodzony Dzień Listonosza. Z tej okazji,
sześciolatki gościły w swojej klasie miejscowego listonosza, p. Dariusza Żuławnika.

Dzieci miały okazję obejrzeć,

jak wygląda

mundur pocztowca oraz logo

poczty. Pan listonosz zaprezentował wszystkim swoją ogromną torbę, w której nosi
listy i opowiedział o znaczkach pocztowych. Pozwolił także przymierzyć dzieciom
czapkę listonosza. Przekazał przedszkolakom wiele ciekawych informacji o swojej
pracy.
Za tak wspaniałe spotkanie przedszkolaki podziękowali Panu listonoszowi
gromkimi brawami oraz wręczyli mu dyplom - podziękowanie.

Wyjazd do siedziby Komendy Powiatowej Policji
Dnia 22.10.2018r., dzieci z grupy sześciolatków wraz z wychowawczynią
p. Anetą Drzewaszewską wybrały się do Płońska w celu zwiedzenia Komendy
Powiatowej Policji.

Głównym celem wycieczki było zapoznanie się z pracą policjantów, zwiedzenie
siedziby Komendy i przypomnienie ważnych zasad bezpieczeństwa.

Przedszkolaki

miały

okazję

zobaczyć

policyjne

korytarze,

większość

pomieszczeń i wydziałów, w których pracują płońscy policjanci: pokój zgłoszeń, pokój
przesłuchań, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, cele zamykane wielkimi kratami.

W trakcie opowiadania o swojej pracy, policjanci pozwolili dzieciom obejrzeć
przedmioty służące im do pracy.
Po wizycie wielu z przedszkolaków zadeklarowało, że w przyszłości
z pewnością wstąpią w szeregi policyjne.

Wycieczka kreatywna
W piątek 26 października klasa VII i gościnnie 6 osób z kl. VIII SP z Lisewa
wybrało się do stolicy.

Na dobry początek aby pobudzić ciało do działania i dotlenić mózg grupa
wzięła udział w nietypowej lekcji W – F w Hangarze 646.

Uczniowie pod opieką trenera doskonale się bawili. Zajęcia łączyły sport z zabawą.
Uczestnicy między innymi uczyli się podstaw akrobatyki.
Po sportowych szaleństwach chwila odpoczynku i czas na myślenie kreatywne.

Escape Room to miejsce, gdzie trzeba uruchomić swoją pomysłowość aby dojść
do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwiązań. Grupa podzielona została na
4 części. Każda miała przydzielony inny pokój zadań: Nautilus: Podmorska przygoda,
Legenda Miecza i Cela nr 4: WYŚCIG. Emocji było dużo.

Godzina, którą mieli do dyspozycji uczestnicy zabawy, dla większości okazała
się czasem niewystarczającym aby zadanie postawione przed nimi zostało wykonane
w 100%.
Po tych atrakcjach nadszedł czas na posiłek i zakupy w Galerii Mokotów.
Opiekę nad grupą sprawował p. Sylwester Kapuściński i p. Elżbieta Żochowska –
kierownik wycieczki.

Koncert Finałowy Przeglądu Pieśni Patriotycznej
Z okazji 100-oszyskania przez Polskę Niepodległości Szkoła Podstawowa
im. Jana

Walerego

Jędrzejewicza

nr

2

w

Płońsku

zorganizowała

koncert

podsumowujący Przegląd Piosenki Patriotycznej. Kilka dni wcześniej odbyły się
eliminacje do przeglądu. Udział w konkursie mogli wziąć uczniowie ze wszystkich
podstawówek z terenu powiatu płońskiego.

Finałowy koncert odbył się 8 listopada w sali kina kalejdoskop w płońskim
Centrum Kultury. Jury, orzekające w trzyosobowym składzie: Marzena Kunicka przewodnicząca, Mariusz Wrzesiński oraz Paweł Bartłomiejczyk oceniało uczestników
w kilku kategoriach: klasy I-III - kategoria soliści, klasy I-III - kategoria zespoły, klasy
IV-VIII - kategoria soliści, klasy IV-VIII - kategoria zespoły.

Naszą szkołę z dużym sukcesem reprezentowała Hania Mikołajczyk, uczennica
kl. V SP. Otóż Hania zajęła I miejsce w kategorii soliści klasy IV-VIII.
Gratulacje, życzymy dalszych sukcesów,
a przede wszystkim rozwijania talentu
pod kierunkiem Pani Marzeny!

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej
„Świętowanie niedzieli w rodzinie”
w roku szkolnym 2018/2019
W styczniu 2019 odbył się w naszej szkole konkurs pt. „Świętowanie niedzieli
w rodzinie” zorganizowany przez katechetkę Beatę Antoniak. Zadaniem uczestników
konkursu było zilustrowanie tego, jak przeżywana jest niedziela w rodzinie.
Pierwszym etapem konkursu był etap szkolny, z którego komisja w składzie:
pani Beata Antoniak, pani Katarzyna Nerć, pani Justyna Dutkiewicz dokonała wyboru
dwóch najlepszych prac ze szkoły.

I miejsce – Zuzanna Kiępczyńska, kl. II SP

II miejsce – Lena Wieczorek, kl. III SP
Prace zostały przesłane do Wydziału Katechetycznego w Płocku, w celu
wzięcia udziału we współzawodnictwie na poziomie diecezjalnym.

Sto lat Niepodległej
Rok 1795 był ostatnim rokiem bytności Polski jako państwo w Europie.
W 1918 r. nasza Ojczyzna, po 123 latach niewoli, znów pojawiła się na mapie Europy,
jako państwo suwerenne i niezależne. W burzliwej historii Polski było wiele wzlotów
i upadków.

Pamiętając o tych wydarzeniach, 9 listopada w Szkole Podstawowej w Lisewie
odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczysta
akademia rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania hymnu o godzinie 1111.

Uczniowie słowem i piosenką oddali szacunek symbolom narodowym oraz
wyrazili swoją miłość do ojczyzny i dumę z tego, że są Polakami.

Sprawdzono także wiedzę na temat znajomości pieśni patriotycznych w turnieju
„Jaka to melodia”. Całość uroczystości nadzorowały p. Marzena Kunicka i p. Nina
Kassan Czekaj.

Spotkanie autorskie w Lisewie
We wtorek 27 listopada naszą szkołę odwiedził pan Jakub Skworz – autor
między innymi bajek profilaktycznych dla dzieci. W spotkaniu wzięły udział dzieci
z kl. I – IV SP (ok. 70 osób) wraz z wychowawcami i opiekunami. Całość
zorganizowała p. Elżbieta Żochowska – nauczyciel bibliotekarz.

Podczas spotkania dzieci poznały podstawowe pojęcia prawne, dowiedziały się,
na czym polega praca prawnika oraz zbudowały w sobie pewność, że z pomocą
dorosłych mogą poradzić sobie nawet w najtrudniejszych sytuacjach.
Podjęły próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: czym jest ubezpieczenie i umowa,
co to jest prawo i czy dzieci mają do czynienia z prawem na co dzień.
Pan Jakub przeczytał fragment książki z serii „Prawie bajki” pt. „Nieznajomość
prawa szkodzi”- opowieść o Oskarze, który kupuje przez Internet konsolę do gier, nie
czytając regulaminu i umowy zakupu przez co wpędza w finansowe kłopoty swoich
rodziców. Opowieść ilustrowały wyświetlane slajdy z ilustracjami.

Oprócz słuchania opowieści dzieci miały za zadanie wyszukać 10 różnic na
obrazkach przedstawiających gabinet aplikantki. Dzieci próbowały odgadnąć, jak
może zakończyć się historia Oskara i jaką rolę w rozwiązaniu kłopotów odegra
prawnik.

Drugim zadaniem praktycznym jakie postawił przed młodymi ludźmi pan Jakub
był konkurs wiedzy - dzieci odpowiadają na pytania dotyczące pojęć prawnych, które
poznały w trakcie spotkania…

…oraz rozwiązywały krzyżówkę, hasła dotyczyły pojęć prawnych.

W końcowym etapie spotkania, gość rozdał wszystkim uczestnikom zakładki
do książek ze swoim autografem…

…oraz zaprezentował swoje książki, które można było zakupić.

Czarownice, nietoperze i czarne koty…,
czyli Andrzejki w Lisewie

W czwartek 29 listopada w wigilię imienin Andrzeja wychodząc naprzeciw
tradycji w naszej szkole Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem – p. Moniką
Wrońską Nowicką zaproponował społeczności uczniowskiej z kl. IV – VIII SP
i III gim.

…wróżby i zabawy andrzejkowe

…oraz zabawę na dyskotece andrzejkowej.

Bawiły się nie tylko dzieci ale też…

…kadra, na czele z p. Dyrektorem Markiem Mioduszewskim.
Impreza trwała od 13 do 15 i chyba wszyscy bez wyjątku bawili się doskonale. ☺

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
Święto obchodzone corocznie 3 grudnia, ustanowione przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu
problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia
w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub
psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz
pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie.

W naszej szkole, upamiętniono ten dzień 7 grudnia inscenizacją przygotowaną
przez młodzież z kl. VII.

Częścią artystyczną zajęły się panie Monika Wrońska Nowicka i Justyna
Dudkiewicz – nauczyciele wspomagający.

Muzycznie całość oprawiła pani Marzena Kunicka i szkolny chórek.

Moje wędrówki po lesie – edycja 2018
Nadleśnictwo Płońsk rozstrzygnęło 12 grudnia 2018r. konkurs „Moje wędrówki
po lesie”. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się w Miejskim Centrum Kultury
w Płońsku. Najlepsze prace plastyczne umieszczono w kalendarzu na 2019 rok
wydanym przez nadleśnictwo.
Konkurs skierowany był do wszystkich grup wiekowych, dzieci ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu było zainspirowanie dzieci do
poznawania przyrody, a szczególnie życia zwierząt. Eliminacje do konkursu odbyły
się w szkołach. Na finał wpłynęły najlepsze prace wybrane przez nauczycieli. Naszą
szkołę reprezentowali: Jan Paweł Mikołajczyk, Nicola Szlachta oraz Karolina
Giżyńska.
Jan Paweł Mikołajczyk zajął I miejsce w kategorii Przedszkolaki (Mali
mieszkańcy lasu)
Nicola Szlachta zajęła III miejsce w kategorii – uczniowie klas I - III SP
(Barwy lasu)
Karolina Giżyńska zajęła II miejsce w kategorii – uczniowie klas VII-VIII SP
(Życie zwierząt na przestrzeni 4 pór roku).
Oprócz nagród, które wręczył nadleśniczy Tomasz Józwiak, nagrodzeni oraz
wyróżnieni otrzymali na pamiątkę kalendarze ze swoimi pracami.

GRATULACJE!!

Czas kolędowania
W piątek 21 grudnia, by tradycji stało się zadość, na Sali gimnastycznej
spotkała się cała społeczność naszej szkoły na czele z Panem dyrektorem Markiem
Mioduszewskim aby obejrzeć i wysłuchać programu artystycznego przygotowanego
przez dzieci z kl. I – III SP na jasełka szkolne pt. „Pokój i nadzieja”.

Były wierszyki, kolędy i pastorałki,

…Józef i Maryja z dzieciątkiem w żłóbku,

…duży zastęp aniołków,

…Ewa, żołnierze, pastuszkowie

…oraz trzej królowie.

Po raz pierwszy w historii szkoły wystąpiły przedszkolaki w subtelnym,
delikatnym tańcu aniołów.
Jasełka w tym roku stanowiły połączenie tradycyjnych jasełek w odniesieniu do
życia codziennego każdego z nas. Podsumowaniem spotkania świątecznego były
życzenia dobroci i miłości, życzliwości od aniołów i Pana Dyrektora. Po jasełkach
odbyły się wigilie klasowe.

„U babci jest słodko…”
Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne
z najmilszych dni w roku.
Najmłodsze dzieci z naszej szkoły z oddziałów przedszkolnych i kl. I – III pod
okiem wychowawców upamiętniły to wydarzenie 21 stycznia, goszcząc w progach
placówki bardzo wielu miłych gości. Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi.
Milusińscy chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom
i dziadkom. To przecież od nich, dzieci otrzymują wiele ciepła i dobra, za które
warto i trzeba dziękować.

Były wiersze,

…piosenki,

… i tańce

…i krótka humorystyczna scenka o tym jak to z babcią i dziadkiem za młodu było.
Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie
i dziadkowie byli z pewnością dumni ze swych wnuków.

Na zakończenie uroczystości wnuczęta zaprosiły swoich Dziadków na słodki
poczęstunek.
Był to dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej
zabawy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych
pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
W piątek 15 lutego nasza szkoła gościła uczestników i organizatorów z UG
Płońsk eliminacji gminnych XLII edycji ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom".
W eliminacjach wzięło łącznie udział 21 osób. Uczestnicy podzieleni byli na
dwie kategorie wiekowe: kl. IV – VI SP oraz kl. VII SP – VIII SP i III gim. Laureaci
z obu grup otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Gminę Płońsk.

Grupa młodsza: I miejsce - Maciek Mendyk kl. IV SP, II miejsce – Jakub Tetkowski
kl. VI, III miejsce Jakub Wojciechowski kl. VI. Wszyscy uczniowie z SP Lisewo.

Grupa starsza: I miejsce Piotr Mendyk kl. VII, II miejsce – Paweł Mendyk kl. VII,
obaj z SP Lisewo, III miejsce Bartłomiej Ksybek przedstawiciel SP Siedlin.

Wręczenia nagród i dyplomów dokonał Aleksander Jarosławski - Wójt Gminy
Płońsk, Prezes ZOP i ZOMG ZOSP RP w Płońsku oraz Marek Mioduszewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lisewie.

Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w następnym etapie Turnieju! ☺

Nadszedł czas zabawy
Karnawał to czas radości i rozrywki. Świetną ku temu okazją jest, zabawa
choinkowa, która w naszej szkole odbyła się w piątek 22 lutego. Uczniowie czekali na
nią z wielką niecierpliwością, zwłaszcza młodsi, którzy przygotowali ciekawe
kostiumy karnawałowe.

Wśród radośnie tańczących dzieci można było znaleźć barwne motyle, dobre
wróżki, księżniczki, Batmanów czy Spidermanów.
Zabawę karnawałową poprowadził dj Piotr Jezierski z zespołem animatorów.
Wielką atrakcją okazały się konkursy, zabawy, …

…wybór króla i królowej balu
…oraz foto budka, zorganizowana przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego
p. Monikę Wrońską Nowicką. Dzieci, rodzice oraz nauczyciele włączyli się do wesołej
zabawy.

Tańcom i zabawom nie było końca.

Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego za
przygotowanie tak wspaniałej imprezy oraz dla nauczycieli i rodziców czuwających
nad dobrą i bezpieczną zabawą dzieci.

Żołnierze wyklęci, konkurs piosenki i pożegnanie…
Poniedziałek 25 lutego był dla społeczności naszej szkoły dniem wyjątkowym.
Obfitował w różnego rodzaju wydarzenia.

Tego dnia młodzież z kl. VII pod okiem p. Krystyny Wojciechowskiej
przygotowała uroczysty apel dla uczczenia pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Odbył się też Konkurs Piosenki Patriotycznej, w ramach projektu szkolnego „Ja
i moja ojczyzna”. Regulamin konkursu (do wglądu na stronie internetowej SP)
przygotowały

i

jednocześnie

były

odpowiedzialne

za

przebieg

panie

K. Wojciechowska i M. Kunicka. Konkurs obejmował III kategorie wiekowe:
1 kat. Kl „0” – III SP, 2 kat. kl. IV – VI SP i 3 kat. Kl. VII, VIII SP oraz III gim.
Po eliminacjach przeprowadzonych w klasach zostało wyłonionych po 2 uczestników
z oddziału.

Wyłonione jury w składzie: Weronika Gwiazdowska, przedstawicielka SU, p. E.
Żochowska, p. M. Kunicka i p. B. Gizińska zdecydowało o lokatach jakie zajęli
laureaci I etapu.

Końcowe wyniki konkursu:
kat. I - m-ce 1 Ksawery Grzelak kl. II SP, m - ce 2 Alicja Sokołowska kl. „0”,
m – ce 3 Marcel Nowakowski kl. „0”.
Kat. II: m – ce 1 Laura Żmijewska kl. IV SP, m - ce 2 Maja Kapczyńska kl. VI SP,
m - ce 3 Wiktoria Czyżewska.
Kat. III: m – ce 1 Kinga Knyżewska kl. VII SP, m – ce 2 Justyna Zakrzewska
kl. III gim., m – ce 3 Wiktoria Burdecka.
Laureaci pojadą w czerwcu na darmową wycieczkę, wszyscy uczestnicy
otrzymają dyplomy.
Ostatnie wydarzenie tego dnia obfitowało w duże emocje. Były łzy wzruszenia,
kwiaty, prezenty i mnóstwo uścisków.

Nasza szkoła żegnała nasza wspaniałą i długoletnią koleżankę panią Marzenę
Kunicką, która od 1 marca br. obejmuje stanowisko dyrektora MCK w Płońsku, przez
co niestety opuszcza mury naszej szkoły.

Aby podziękować pani Kunickiej za wspólnie spędzone lata cała społeczność
uczniowska, pracownicy i Rada Pedagogiczna przygotowali niespodzianki i drobne
upominki, które mamy nadzieję, będą przypominać o Szkole w Lisewie.
Wszyscy będą tęsknić za człowiekiem, który wkładał w pracę z dziećmi
i młodzieżą całe swoje serce, był życzliwy zarówno dla uczniów, jak i dla nas –
kolegów i koleżanek. Muzyka i śpiew zawsze towarzyszyły szkolnym uroczystościom,
tworząc niezwykłą oprawę i podniosły klimat. Pani Kunicka rozśpiewała naszą
młodzież, a co więcej, ucząc muzyki – wprowadzała w świat kultury, sztuki, w świat
wartości

niewymiernych,

bardzo

ważnych

szczególnie

dla

młodych

ludzi.

Kształtowała ich wrażliwość, a co za tym idzie – otwartość na to wszystko, co piękne
i dobre. Muzyką jak kluczem otwierała ich serca, uczyła tej szczególnej wrażliwości,
która nas czyni lepszymi, szlachetniejszymi.

„Szatan z siódmej klasy” w Płocku
We wtorek 26 lutego klasa siódma wraz z wychowawcą p. Elżbietą Żochowską
odwiedziła Płock, a w nim Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego.

Grupa nawiedziła świątynię żywego słowa z zamysłem obejrzenia spektaklu,
pt. „Szatan z siódmej klasy”. Przedstawienie opowiadało o przygodach pewnego
młodzieńca, imieniem Adaś, posiadającego zdolności detektywistyczne. Kiedy udało
mu się odgadnąć system odpytywania uczniów przez profesora Gąsowskiego,
zdekonspirowany profesor docenił przebiegłość i inteligencję swojego ucznia,
i zamiast nagany zaproponował mu wakacje, podczas których Adaś miał rozwiązać
rodzinną zagadkę. Tak rozpoczęła się przygoda Adasia, w czasie której, wspólnie
z rodziną Gąsowskich, przeniósł młodych widzów do czasów wojen napoleońskich.

8 marca
W tym roku 8 marca odbyła się uroczystość związana z obchodami
międzynarodowego Dnia Kobiet, przygotowana przez kl. VII SP pod kierunkiem
opiekuna Samorządu Szkolnego p. Monikę Wrońską Nowicką …

…oraz dzieci i młodzież z naszej szkoły miały okazję wziąć udział w treningu
siatkarskim poprowadzonym przez reprezentantkę kadry Polski, brązową medalistkę
mistrzostw Europy (2009 r.) – Joannę Kaczor. Spotkanie zorganizował p. Grzegorz
Grąbczewski.

Trenowali starsi i młodsi,…

…po treningu przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia.

Pierwszy dzień wiosny 2019
Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole upłynął pod znakiem obchodów Dnia
profilaktyki. Podjętym działaniom przyświecało hasło: „Taka przyszłość Polski, jakie
jej młodzieży chowanie”. Społeczność uczniowska podzielona została na 2 kategorie
wiekowe – kl. 0 – IV SP, V – VIII SP i III Gim.
Dzieci i młodzież miały okazję wzięcia udziału w projekcji filmów, zawodach
sportowych:

dzieci młodsze – gry i zabawy ruchowe,

…grupa starsza – rozgrywki w piłkę nożną,

…i Quizie o Polsce.

Laureaci zawodów i quizu otrzymali dyplomy,

…a w przypadku zawodów sportowych – także puchary.

Ale żadne zawody sportowe nie odbędą się oczywiście bez porządnej rozgrzewki!!! 

Czar PRL – u
25 marca był w naszej szkole dniem wspomnień o minionej epoce, jaką
przeżywaliśmy w naszym kraju w latach 1952 – 1989.

Na Sali gimnastycznej zagościła wystawa…

…ubiorów, przedmiotów codziennego użytku,

…sprzętu AGD i RTV, zabawek,

…książek, zeszytów, świadectw szkolnych, fotografii, itp.

Spotkaniu towarzyszyły prezentacje multimedialne i piosenki popularne w tamtym
okresie.

Chór dziewczęcy ubrany był w stroje stylizowane na lata PRL.

Odbył się także pokaz mody i tańca.

Całość przygotowały trzy wspaniałe kobiety: p. Aneta Drzewaszewska –
nauczyciel kl. „0”, p. Anna Powaga i p. Justyna Dudkiewicz – nauczyciele
wspomagający w kl. II i III SP.

Dzień Świadomości Autyzmu
Na całym świecie 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu, który został ustanowiony przez ONZ. Głównym Przesłaniem tego dnia jest
podnoszenie świadomości społecznej na temat spektrum autyzmu, zaś motywem
obchodów jest kolor niebieski.

W naszej szkole obchody zainicjowali nauczyciele wspomagający – p. Anna
Powaga i p. Justyna Dudkiewicz. Głównym punktem obchodów Światowego Dnia
Świadomości Autyzmu był happening na placu szkoły i przemaszerowanie
społeczności

uczniowskiej

wraz

z

nauczycielami

wokół

terenu

placówki

z transparentami, które przygotowały wszystkie klasy.

Akcja miała na celu podniesienie świadomości naszych uczniów na temat
autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Sądząc po
zachowaniu uczniów - działania przyniosły skutek.

Wycieczka historyczna
W dniu 3 kwietnia 2019 r. klasa VIII z wychowawcą Niną Kassan – Czekaj oraz
z p. Moniką Wrońską – Nowicką wybrała się do Warszawy na historyczną wycieczkę.
Program wycieczki przedstawiał się następująco:
1. Film pt. „Kurier” . Jest to sensacyjno – szpiegowska fabuła, która bazuje na
prawdziwej misji Jana Nowaka – Jeziorańskiego, słynnego „kuriera
z Warszawy”. Na widza czekają tajni agenci, sceny pościgów, intrygi. W tle
tych przygód można jednak dostrzec skrupulatnie zrekonstruowane realia czasu
II wojny światowej, wiernie oddane wydarzenia i autentyczne postaci
historyczne – z ich rozterkami w obliczu dramatycznych decyzji, takich jak ta
o rozpoczęciu powstania warszawskiego.
2. Zwiedzanie Muzeum Więzienia Pawiak. Jest to szczególne miejsce w historii
Warszawy i Polski, ponieważ upamiętnia stare warszawskie więzienie, którego
niemal cały okres istnienia związany był z martyrologią Narodu Polskiego
i walką o niepodległość. Okres funkcjonowania , czyli lata 1835 – 1944 to
w zdecydowanej większości czas, gdy w jego murach byli osadzeni jako
więźniowie polityczni polscy patrioci, którzy wpierw podjęli walkę z rosyjskim
zaborcą, później z niemieckim okupantem.

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje,
a dziecko obserwuje”
Konkurs plastyczny

„Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko

obserwuje” na szczeblu PT KRUS w Płońsku został rozstrzygnięty.
Komisja, w dniu 03.04.2019r., wyłoniła laureatów IX Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: Maszyna pracuje a dziecko
obserwuje”
W wyniku przeprowadzonych eliminacji wśród 195 uczniów z 18 Szkół
Podstawowych z Powiatu płońskiego, laureatką I miejsca w młodszej grupie wiekowej
została Zuzanna Kiępczyńska z kl. II SP Lisewo.
Ponadto Komisja wyróżniła dwie prace, autorem jednej z nich był Jana Pawła
Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej w Lisewie,
Laureaci pierwszych miejsc obu kategorii wiekowych przesłano do udziału
w dalszym etapie na szczeblu wojewódzkim.

Kwiecień miesiącem zdrowia
Kwiecień nazywany jest miesiącem zdrowia, ponieważ właśnie wtedy przypada
Światowy Dzień Zdrowia, który każdego roku obchodzony jest 7 kwietnia. Święto to
zostało ustanowione w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia, która
zajmuje się ochroną zdrowia. Jej siedzibą jest Genewa w Szwajcarii.
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia, 4 kwietnia uczniowie SP w Lisewie i ich
nauczyciele, uczestniczyli…

…w biegu dla zdrowia,

…poprzedzonego rozgrzewką, a po biegu…

…wspólnie zjedli drugie śniadanie na sali gimnastycznej.

Inicjatorką akcji była p. Monika Wrońska Nowicka – nauczyciel wspomagający
i za razem opiekun SU.

Majowe święto
W tym roku szkolnym, upamiętnienie święta Konstytucji 3 – go Maja było dość
nietypowe. Zazwyczaj społeczność uczniowska gromadziła się na Sali gimnastycznej
i tam wszyscy wspólnie byli świadkami inscenizacji na temat wydarzeń z 1791, w tym
przypadku odbyło się to na zasadzie happeningu - 30 kwietnia.

Uczniowie kl. VII SP przemaszerowali po wszystkich klasach w szkole i dzielili się
informacjami na temat majowego święta.

Rola króla Stanisława przypadła Tadkowi Kmieciowi, który wywiązał się z niej
szarmancko i z wielką gracją. 

Unia Europejska śpiewająco
Dzień 9 maja jest oficjalnym symbolem Unii Europejskiej. Został ustanowiony
w rocznicę przedstawienia planu utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali,
znanego jako Plan Schumana, przez Roberta Schumana 9 maja 1950. Dzień ten
czasami, dla odróżnienia od Dnia Rady Europy, nazywany jest Dniem Unii
Europejskiej.

W naszej szkole o dniu Unii Europejskiej przypomniano całej społeczności na
uroczystości, która odbyła się 7 maja. Oprócz garści informacji na temat zadań,
członków i założeń UE, dzieci i młodzież wysłuchali 2 piosenek:

…jedna w j. niemieckim wykonaną przez Hanię Mikołajczyk z kl. V, drugą
w j. angielskim zaśpiewaną przez Laurę Żmijewską uczennicę kl. IV SP.

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
W dniu 14.05.2019 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku odbył się Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej o Zasięgu Powiatowym zorganizowany przez Szkołę
Podstawową nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.
Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Płońska
Pana Andrzeja Pietrasika oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama
Struzika i skierowany był do uczniów klas I - VIII szkół podstawowych na terenie
powiatu płońskiego.
Konkurs rozpoczął występ wokalisty Alana Cyprysiaka, znanego z V edycji
programu „The Voice of Poland”. Występy uczestników oceniało Jury w składzie:
p. Mariusz Wrzesiński Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płońsku,
p. Dariusz Zarzycki Dyrektor Szkoły Muzyki i Tańca „Nutka” w Płońsku, p. Alan
Cyprysiak – wokalista, p. Szymon Mikitiuk, nauczyciel języka angielskiego ze Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku.
Do konkursu przystąpili uczniowie z 7 szkół. Nasza szkoła także miała swojego
przedstawiciela: Laurę Żmijewską, która wyśpiewała w konkursie solistów w swojej
kategorii wiekowej I miejsce. Serdecznie gratulujemy! 

Po części konkursowej odbyła się część artystyczna, podczas której uczniowie
SP 2 w Płońsku prezentowali swoje umiejętności wokalne, taneczne oraz teatralne.

Wycieczka do Warszawy
W poniedziałek 27 maja klasy V, VI i VII z SP Lisewo odwiedziły stolicę
naszego kraju. Kierownikiem wycieczki była p. Aneta Kosewska. Dziećmi opiekowały
się Panie: Bożena Kowalczyk, Monika Wrońska Nowicka, Elżbieta Żochowska.
Wyjazd zorganizowany został w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

Grupa najpierw odwiedziła muzeum Harcerstwa,

…gdzie wzięła udział w różnego rodzaju zajęciach, prowadzonych przez pracowników
placówki,

…a następnie udała się do Hangaru 646 na zajęcia sportowe. Po wszystkich atrakcjach
nie zabrakło wizyty w Mc. Donald.

Dzień Rodziny
25 maja w miłej i rodzinnej atmosferze odbyła się uroczystość z okazji święta
Rodziny.

Rodzice przybyli do przedszkola, by wspólnie świętować to wzruszające
wydarzenie. Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych zaprezentowały piosenki
i wiersze.

Były oklaski i łzy wzruszenia.
Po wspólnej zabawie, przedszkolaki wręczyli swoim rodzicom własnoręcznie
wykonane laurki.

„Wygraj szansę”, Ciechanów 2019
28 maja w sali widowiskowej Centrum Kultury i sztuki w Ciechanowie odbył
się finał konkursu piosenki ,,Wygraj Szansę". Celem tego konkursu jest odkrywanie
talentów wokalnych dzieci i młodzieży, budzenie zainteresowań kulturalnych
i artystycznych, promowanie i wspieranie najzdolniejszych wokalistów, rozwijanie
talentów

i

wyłonienie

najciekawszych

osobowości.

W

wewnątrzszkolnych

eliminacjach zostali wyłonieni uczestnicy, którzy zaprezentowali się w finale.

Wśród 18 wykonawców, w wieku od 8 do 14 lat, zwyciężyła Hania Mikołajczyk,
uczennica kl. V naszej szkoły.

Hani towarzyszyła cała jej klasa, która głośno jej kibicowała, żeby dodać koleżance
otuchy! Gratulacje! 
W czasie obrad Jury uczniowie zgromadzeni w Sali Widowiskowej MCK
w Ciechanowie obejrzeli spektakl ukierunkowany na przeciwdziałanie uzależnieniom
od substancji psychoaktywnych pt. „Euforia”, przygotowany przez ProfilaktycznoEdukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży „Moralitet” z Krakowa.

Wycieczka do Torunia
29 maja 2019r. uczniowie klas I - III pojechali na wycieczkę do Torunia. Grupą
opiekowały się panie: Justyna Dudkiewicz, Danuta Radziwonka, Joanna Zielińska,
Katarzyna Nerć.

Dzieci odwiedziły Planetarium, gdzie udały się w podróż po Układzie Słonecznym.

Następnie odwiedziły Piernikową Chatkę, w której wzięły udział w warsztatach
wypieku pierników. Pobyt w Piernikowej Chatce umiliły ciekawe opowieści
o Toruniu.

Po zjedzeniu wspólnego posiłku, dzieci udały się wraz z przewodnikiem
i opiekunkami na zwiedzanie Torunia. Wyjazd był bardzo udany, gdyż pogoda w tym
dniu była piękna, a humory wszystkim uczestnikom dopisały.

Stop uzależnieniom!
W poniedziałek 3 czerwca klasa VII SP pod kierunkiem p. Moniki Wrońskiej
Nowickiej, Małgorzaty Łubińskiej i Doroty Urbańskiej…

…zaprezentowała inscenizację pt. „Nie daj się zniewolić”. Inicjatywę podjęto
w związku z obchodami Dnia Profilaktyki uzależnień i ustawą o przeciwdziałaniu
alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości.

Na uroczystość szkolną, oprócz nauczycieli, rodziców i uczniów, przybył
pełnomocnik GKRPA przy Gminie Płońsk - Antoni Czapski, który niejednokrotnie
wspierał naszą szkołę w działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej.

Uczniowie przekonywali do zasad zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich
używek, a szczególnie alkoholu, do porzucenia agresji i przemocy. Zachęcali całą
społeczność szkolną do kierowania się w swoich wyborach asertywnością.

Wycieczka do siedziby Straży Pożarnej
31 maja 2019 roku, dzieci z grupy sześciolatków i pięciolatków miały okazję
zwiedzić nową siedzibę Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku.

Dzięki życzliwości panów Strażaków, przedszkolaki mogły zobaczyć z bliska,
jak wygląda ich praca. Dzieci oglądały wozy strażackie i sprzęt pożarniczy oraz
motorówkę.

Wysłuchały

również

opowieści

o

trudnej,

odpowiedzialnej

i niebezpiecznej pracy strażaka oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą
atrakcją dla dzieci była możliwość przymierzenia stroju strażaków, wejście do wozu
strażackiego

…oraz próba „gaszenia” fikcyjnego pożaru.

Lekcja wychowania fizycznego w hangarze
W środę 5 czerwca klasa IV SP wraz ze swoim wychowawcą – Grzegorzem
Grąbczewskim i opiekunem Elżbietą Żochowską wyjechała do Warszawy, żeby wziąć
udział w niecodziennych zajęciach W-F. Grupa odwiedziła Hangar 646 na Targówku.
Dziećmi zajęli się instruktorzy.

Były biegi, skoki, wymachy, skręty i zjazdy

…oraz mnóstwo wylanego potu

… ale przede wszystkim dobrej zabawy,

…nie tylko dla dzieci… 

Po tak intensywnym wysiłku fizycznym, żeby wyrównać oddech towarzystwo
postanowiło pospacerować po Łazienkach Królewskich.
W drodze powrotnej nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty w Mc. Donald.
Zadowoleni i najedzeni, wszyscy w znakomitych nastrojach, wrócili późnym
popołudniem do Lisewa.

Wycieczka do Centrum Nauki „Kopernik”
Dnia 5 czerwca 2019r. klasa „0” wzięła udział w wycieczce do Centrum Nauki
„Kopernik” w Warszawie.

Podczas wycieczki, dzieci były zachęcane do osobistego zaangażowania
w poznanie i zrozumienie świata, aktywnie i twórczo szukały rozwiązań.

Dzięki przeprowadzeniu eksperymentów na poszczególnych stanowiskach,
dotychczas skomplikowane dla przedszkolaków prawa przyrody stały się bardziej
zrozumiałe i jasne.

Dzieci przekonały się, że nauka to wciągająca i fascynująca przygoda.
Wycieczka bardzo się podobała dzieciom, ponieważ przeniosły się w świat
iluzji, dotarły do korzeni cywilizacji i dowiedziały się wiele innych ciekawych rzeczy.
Czas w tym niesamowitym miejscu minął dzieciom bardzo szybko.

Wycieczka „Szlakiem Orlich Gniazd”
Uczniowie Szkoły Podstawowej
wycieczce

edukacyjno-krajoznawczej.

w Lisewie uczestniczyli w 4-dniowej
Wycieczka

odbyła

się

w

dniach

10-13.06.2019 r. Uczestniczyło w niej 44 uczniów oraz 4 opiekunów (p. Bożena
Giżyńska - kierownik wycieczki, p. Joanna Zielińska, p. Monika Wrońska-Nowicka,
p. Dorota

Dołęgowska).

Celem

wyjazdu

było

poznanie

Jury

Krakowsko Częstochowskiej i związanej z nią historią panowania ostatnich królów
z dynastii Piastów. Ruiny zamków zwiedzane przez uczestników wycieczki powstały
za czasów króla Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego.
Dzień I

Uczniowie pierwszego dnia odwiedzili Muzeum

im. Orła Białego - to

wspaniałe miejsce w popularyzowaniu i krzewieniu wiedzy o dziejach polskiego oręża
wojskowego – od powstań do drugiej wojny światowej. Pasjonaci podniebnych
maszyn mogli podziwiać zgromadzone na placu myśliwce i poznać historie ” lotniczej
szachownicy” znaku rodzącego się w 1918r. lotnictwa polskiego. Armaty, działa
przeciwlotnicze oraz karabiny maszynowe oglądane z bliska zrobiły na uczniach
ogromne wrażenie; z ciekawością wysłuchali szczegółowych i obszernych informacji
dotyczących niemalże każdego eksponatu.

Taka lekcja historii na długo zapadnie wychowankom w pamięci, a my
nauczyciele mamy nadzieję, że będzie stanowić dobry punkt odniesienia w budowaniu
przyszłości, przy jednoczesnym szacunku do przeszłości. Wyjazd do Muzeum
im. Orła Białego to jedno z wielu działań jakie nasza szkoła realizuje włączając się
w uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po kolacji wybraliśmy się na spacer po Olsztynie k/Częstochowy. Zwiedziliśmy
ruiny zamku w Olsztynie – największego zamku obronnego na szlaku „Orlich Gniazd.
Podziwialiśmy skaliste wzgórze, a na nim malownicze ruiny zamku z XIV wieku.
Zachowane fragmenty baszt, murów i części mieszkalnej. Część pomieszczeń była
kuta w litej skale.
Dzień II

Drugiego dnia po śniadaniu wybraliśmy się do dwóch warowni Kazimierza
Wielkiego. Oba zamki znajdują się około pół godziny marszu od siebie (szlak
czerwony).
Zamek w Mirowie powstał na czubku wzgórza, na potężnej wapiennej skale.
W XVIII wieku popadł w ruinę, z której już się nie podniósł.

Zamek w Bobolicach powstał wcześniej. Rezydowali tu m.in. Chodakowscy,
Męcińscy i Myszkowscy. Został zniszczony w XVII wieku. Około 1700roku był on
wykorzystywany

do

celów

mieszkalnych

przez

lokalnego

dzierżawcę

J. Rutkowskiego. Potem warownia została zupełnie opuszczona i popadła w ruinę.
W 1998roku zamek w Bobolicach został odkupiony przez Pana J. Laseckiego.
Rekonstrukcja trwałą 12 lat. Zamek w Bobolicach to żywa lekcja historii, narodowej
dumy i patriotycznych wartości.
Kolejnym punktem było odwiedzenie Muzeum w Starym Młynie na Szlaku
Zabytków Techniki.

Obiekt

został

pomyślany jako

muzeum

interaktywne.

Zwiedzający wyruszają w pasjonującą podróż w czasie . W jej trakcie poznają
historię pięciu głównych rzemiosł obecnych od wieków w Żarkach . Całość uzupełnia
prezentacja losów miasteczka wzbogacona wątkami handlu. Każdy kolejny element
ekspozycji to krok w głąb historii - tajemniczej i fascynującej opowieści o miejscach,
przedmiotach i ludziach przez wieki stanowiących fundament istnienia Żarek.

Stary Młyn to miejsce gzie nowoczesność łączy się z tradycją a zabawa
z nauką. Elementy ekspozycji pozwalają na dotykane, zaglądanie, sprawdzanie,
wąchanie itd.
Na koniec dnia Udaliśmy się się do Złotego Potoku. Jest tam dużo ciekawych
miejsc, odwiedziliśmy
Raczyńskich.

Bramę Twardowskiego, Dworek Krasińskiego i Pałac

Dzień III

Tego dnia wraz z przewodnikiem wybraliśmy się podziwiać ruiny Zamku
w Ogrodzieńcu, który nie bez powodu zaliczany jest do najpiękniejszych zamków
w Polsce.

Budowla

wznosi

się

na

najwyższym

punkcie

Jury

Krakowsko-Częstochowskiej, górze Janowskiego (zwanej też Zamkową). Uwagę
uczniów przykuła sala tortur.

Bardzo ciekawy okazał się spacer po Parku Miniatur Sakralnych, gdzie
zobaczyliśmy 17 makiet najpiękniejszych bazylik i sanktuariów świata wykonanych
w skali 1:25. Duże wrażenie na uczniach wywarł Park Doświadczeń Fizycznych .
Dzień IV
To już ostatni dzień wycieczki. Po śniadaniu wyruszyliśmy do domu. Wracając
przez Częstochowę nie mogliśmy jednak się oprzeć by nie wstąpić na Jasną Górę.
W czasie naszego pobytu, obejrzymy m.in.: Bazylikę z Kaplicą Cudownego Obrazu
Matki Bożej, Skarbiec, Salę Rycerską.
Wycieczka była bardzo udana i wszystkim się podobała. Dzięki niej poznaliśmy
wiele ciekawych legend i przekonaliśmy się, jak piękna, malownicza i tajemnicza jest
Jura Krakowsko -Częstochowska. Przywieźliśmy stamtąd wiele miłych wspomnień.
Przez cała wycieczkę towarzyszyła nam piękna pogoda i wspaniały nastrój,
dzięki któremu uśmiechy cały czas gościły nam na twarzy.
Relacja z wycieczki: Monika Wrońska Nowicka
Zdjęcia: Dorota Dołęgowska

Wycieczka do Uniejowa, 18.06.2019
Długo wyczekiwana przez uczniów naszej szkoły wycieczka do term
w Uniejowie odbyła się 19.06.2019r. Wycieczka była bezpłatną formą nagrody dla
uczniów min. ze 100% frekwencją, wysokimi wynikami w nauce, pierwsze miejsca
w rywalizacji z zakresu szkolnego projektu „Ja i moja ojczyzna jesteśmy OK.”,
przygotowanie przedstawienia dot. profilaktyki uzależnienia od alkoholu.
Z Lisewa wyruszyliśmy około godz. 8.00. Po dwugodzinnej podróży dotarliśmy
na miejsce. Grupę powitał ratownik, który rozmawiał z dziećmi na temat bezpiecznego
zachowania na terenie basenów. Omówił poszczególne akweny oraz wskazał miejsca
do zabawy dla najmłodszych dzieci. W strefie zewnętrznej na uczniów czekał basen
solankowy z ciepłą wodą i wieloma atrakcjami. Obok znajdowała się zjeżdżalnia
wodna, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci bawiły się w wodzie pod
czujnym okiem nauczycieli i ratowników.

Następnie przeszliśmy do strefy wewnętrznej gdzie czekał na nas basen
rekreacyjno-dziecięcy ze statkiem pirackim. Starsze dzieci pod nadzorem nauczycieli
mogły przebywać w basenie pływackim. Po zabawie w wodzie uczniowie udali się na
wspólny posiłek. Czas pobytu minął bardzo szybko. Dzieci zadowolone i z mnóstwem
wrażeń wróciły do domu. Wycieczka była udana, wszyscy uczniowie zgodnie
twierdzą, że pojechaliby na nią jeszcze raz.

Piknik
14 czerwca 2019 roku, dzieci z młodszych grup przedszkolnych pożegnały
swoje koleżanki i kolegów z „zerówki”, które po wakacjach zaczną naukę w szkole.
W tym celu, przedszkolaki przygotowały krótki program artystyczny. Marcel z kl. „0”,
zaśpiewał piosenkę wraz ze swoją wychowawczynią, dziękując swojej pani za jej
pracę, a Pani Aneta podziękowała dzieciom za wspólnie spędzony czas.
Po wręczeniu dyplomów, dzieci przeniosły się na plac przed szkołą, gdzie wraz
z rodzicami wzięły udział w Pikniku zorganizowanym przez p. Drzewaszewską.

Na dzieci czekało wiele atrakcji, m.in. dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa,
zabawy z grupą animacyjną „Kitka”, które trwały do wieczora.

Przedszkolaki brały udział w rożnych zabawach: puszczanie dużych baniek
mydlanych, malowanie twarzy, balonowe zoo, konkursy z nagrodami, zawody na
wesoło, żonglerka - pokaz i mini warsztaty, warsztaty „Zumba”, warsztaty artystyczne
i wiele innych.

Rodzice natomiast przygotowali suto zastawione stoły, gdzie mogli skosztować
m.in. smakołyków z grilla i wspólnie biesiadować.

Wakacje czekają za progiem…
Dziwny był to rok szkolny, inny od wszystkich, jakie pamiętają dzieci
i nauczyciele naszej szkoły: pełen niepokoju i nadziei za razem, a przy tym także
troski i ciężkiej pracy. Zakończył się wcześniej niż ustalono, bo już 19 czerwca.
Uroczyste zakończenie roku – to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna,
podsumowująca trud dziesięciu miesięcy nauki, rozpoczynająca okres dwumiesięcznej
zabawy, rozrywki i beztroski.
W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice...

… nauczyciele oraz zaproszony gość z Gminy Płońsk w osobie wójta pana Aleksandra
Jarosławskiego.

Tradycyjnego poloneza na Sali gimnastycznej zatańczyła młodzież z dwóch
roczników:
absolwenci wygasającego gimnazjum i 8 klasy Szkoły Podstawowej po reformie.
Dyrektor szkoły pan Marek Mioduszewski podsumował rok szkolny, przybliżył
najważniejsze osiągnięcia uczniów,…

…podziękował rodzicom, organowi prowadzącemu, nauczycielom i
pracownikom szkoły za rzetelną pracę.

Następnie uczniowie, którzy w tym roku szkolnym odnieśli największe sukcesy
w nauce i sporcie przyjęli gratulacje, dyplomy, nagrody książkowe.

Absolwenci szkoły: uczniowie klasy III gimnazjum i klasy ósmej SP otrzymali
z rąk Pana Dyrektora i wychowawców świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
wraz z zaświadczeniami z CKE.

W tym roku szkolnym zagościła u nas nowa tradycja – wybór Ucznia Roku.
Pierwsza ten zaszczytny tytuł zdobyła swoją ciężką pracą i nienagannym
zachowaniem uczennica kl. III gim. Klaudia Kowalska – GRATULACJE!!!

Klasy kończące przygotowały krótki program artystyczny pod okiem pani
Magdaleny Bachman – nauczyciela muzyki. Były piosenki, wiersze, trochę łez
i wspomnień…
Na koniec uroczystości dyrektor szkoły życzył uczniom i pracownikom szkoły,
bezpiecznych, słonecznych i radosnych wakacji, aby pomogły zregenerować siły
i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące.

Absolwenci roku szkolnego 2018/19
Kl. VIII Szkoła Podstawowa
1. Biliński Bernard
2. Brzozowska Julia
3. Çelik Deniz
4. Cymmer Robert
5. Czajkowski Damian
6. Drapała Dagmara
7. Drążkiewicz Weronika
8. Figurski Kacper
9. Figurski Michał
10. Grzelak Michał
11. Krzemiński Alan
12. Rychliński Jakub
13. Semp Piotr
14. Wielechowski Mateusz
15. Zawłocki Roman
Wychowawca: dr Nina Kassan – Czekaj

Kl. III Gimnazjum
1. Bieżuńska Kinga Dorota
2. Burdecka Wiktoria
3. Chrząszczewski Bartosz
4. Cichocka Karolina
5. Gmurczyk Karolina
6. Grzelak Marta
7. Gwiazdowska Weronika
8. Kamiński Dawid
9. Kowalska Klaudia
10. Kowalski Krystian
11. Lewandowska Dominika
12. Mrośkiewicz Natalia
13. Orzechowicz Martyna

14. Przybyszewski Michał
15. Stawicka Karolina
16. Śladowska Sylwia
17. Śladowski Artur Kamil
18. Tobolska Maria
19. Więcław Karolina
20. Wydrzyńska Kinga
21. Zaciewska Marta
22. Zakrzewska Justyna
Wychowawca: mgr Dorota Dołęgowska
Uczniowie ze średnią powyżej 4,75 i świadectwem z wyróżnieniem w Szkole
Podstawowej i Gimnazjum:
1. Budziszewski Adam kl. I SP
2. Kowalska Nikola kl. I SP
3. Koźniewski Piotr kl. I SP
4. Łubiński Jan Michał kl. I SP
5. Wojciechowska Martyna kl. I SP
6. Brzozowska Agata kl. II SP
7. Grzelak Ksawery kl. II SP
8. Malinowski Franciszek Gabriel kl. II SP
9. Orzechowicz Mateusz kl. II SP
10. Przetacka Antonina kl. II SP
11. Szlachta Nicola kl. II SP
12. Tetfejer Sylwia kl. II SP
13. Zawłocki Bartosz kl. II SP
14. Groblewski Krystian Stanisław kl. III
15. Kamiński Wojciech Bartosz kl. III
16. Sztenderska Łucja kl. III
17. Wieczorek Lena kl. III
18. Kowalski Hubert kl. IV
19. Mendyk Maciej kl. IV
20. Żochowski Filip kl. IV

21. Makowska Wiktoria kl. V
22. Mikołajczyk Hanna Joanna kl. V
23. Tetkowski Jakub kl. VI
24. Wojciechowski Jakub kl. VI
25. Brzozowska Julia kl. VIII
26. Wielechowski Mateusz kl. VIII
27. Bieżuńska Kinga Dorota kl. III gim
28. Grzelak Marta kl. III gim
29. Kowalska Klaudia kl. III gim
30. Tobolska Maria kl. III gim
31. Zakrzewska Justyna kl. III gim

Uczniowie ze 100% frekwencją w Szkole Podstawowej i Gimnazjum:
1. Mrośkiewicz Julia kl. I
2. Sztęgierska Agata kl. I
3. Wojciechowska Martyna kl. I
4. Gruda Martyna kl. II
5. Grzelak Ksawery kl. II
6. Tokarski Oskar kl. II
7. Gruda Jakub kl. V
8. Makowska Wiktoria kl. V
9. Tokarski Kacper kl. VI
10. Wieczorek Hubert kl. VI
11. Wojciechowski Jakub kl. VI
12. Kowalska Klaudia kl. III gim.

