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Koleżanki i koledzy z klasy II d udzielili
pierwszakom cennych rad i wskazówek
związanych z pracą i zachowaniem w naszej
szkole.
Marta Markowska i Kinga Szczepańska
z klasy IV b w imieniu starszych koleżanek
i kolegów obiecały pomoc i wsparcie, gdy
szkolne życie okaże się zbyt trudne.
Wszyscy cieszymy się, że powiększyła się
nasza SZKOLNA RODZINA i życzymy
pierwszakom, by polubiły naszą szkołę i swoje
nowe obowiązki.

ŚLUBOWANIE
DZIECI KLAS PIERWSZYCH

28 października o godz. 17.00 w dużej sali
gimnastycznej w obecności rodziców,
zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli
i innych pracowników szkoły odbyło się
ŚLUBOWANIE DZIECI KLAS PIERWSZYCH
i PASOWANIE NA UCZNIA.

W czwartek, 23 października, tuż po
wspomnieniu liturgii Świętego Jana Pawła II
odbyło się forum wychowawcze pod kierunkiem
pani Elżbiety Rymuzy. Hasło , które było mottem
tego spotkania, wypowiedział 6 czerwca 1979 r.
Jan Paweł II: „Najbardziej twórczą ze wszystkich
prac jest praca nad sobą, która pozwala
odnajdywać urok młodości”.
Na forum przybyli goście, m. in.
ks. Sławomir Arseniuk z grupą ewangelizacyjną.
Młodzież przygotowała spektakl pt. „Faraon”,
mówiący o tym, że każdego człowieka trzeba
traktować tak samo, mimo że różni się od nas.

Uroczystość przygotowała i poprowadziła
p. Barbara Krajewska wraz ze swoimi
wychowankami - dziećmi z klasy II d.

Pani pedagog Anna Mrozowska przy pomocy
stworzonej przez siebie prezentacji
wytłumaczyła, co to jest powołanie i jak człowiek
zmienia się przez całe życie. Na koniec
obejrzeliśmy film pt. „Nie lękajcie się”,
opowiadający o życiu Karola Wojtyły,
późniejszego Jana Pawła II.
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wykonując piosenkę z repertuaru zespołu
ENEJ „Skrzydlate ręce”.

Dowiedzieliśmy się, jak nasz Święty odkrywa
swoje powołanie i jak przez całe życie oddawał
się opiece Maryi.
Moim zdaniem, forum wychowawcze to
bardzo dobry sposób, by pomóc dzieciom trafić
na właściwą drogę do zbawienia. Mam nadzieję,
że tradycja organizowania takich spotkań
w Szkole Podstawowej nr 11 nie zaniknie.

Uczennice przygotowała do występu
p. Iwona Moskwiak, natomiast opiekę
sprawowała p. Agnieszka Krusińska.

Ania Gochnio, kl. 6a

5 listopada w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Chodowie odbył się Przegląd
Pieśni Patriotycznych. Komisja w składzie:
Marlena Maria Uziębło, Krzysztof Chromiński,
Wojciech Ciekot w kategorii soliści i zespoły
wokalne do 12 lat przyznała I miejsce
reprezentantkom naszej szkoły: Ani Gochnio,
Zuzi Kuźmie, Poli Michalak, Amelii Rudaś,
Marcie Skwarek i Kindze Szczepańskiej.
Dziewczęta brawurowo wykonały piosenkę
„Warszawskie dzieci”. Kolejna
przedstawicielka naszej szkoły, Martyna
Izdebska, otrzymała wyróżnienie. Dziewczęta
przygotowała p. Iwona Moskwiak.

EUROPEJSKA ODZNAKA JAKOŚCI
dla nas !!!
Nasza szkoła otrzymała Europejską
Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą
pracę w projekcie eTwinning "Project
about Language". Oznacza to, że praca
moich uczniów i moja jako koordynatora
projektu została oceniona jako
reprezentująca najwyższy europejski
poziom.
W związku z tym otrzymaliśmy certyfikat.
Ponadto nasz projekt zostanie
pokazany na Europejskim
Portalu:www.etwinning.net.
Drodzy Uczniowie, gratuluję Wam
tego niezwykłego osiągnięcia i mam
nadzieję, że przed nami jeszcze wiele
ciekawych projektów…

Mariola Sandurska

Występy naszych czirliderek
25 października szkolny zespół taneczny
„Impuls” wystąpił podczas rozgrywek MKK
Siedlce - Energa Toruń. W zapełnionej po
brzegi sali dziewczęta zatańczyły układ
czirliderski. Przerwę między wyczynami
walecznych koszykarek umiliła publiczności
także uczennica klasy 6d, Martyna Izdebska,

Wręczenie nagród laureatom konkursu
odbyło się 11 listopada podczas obchodów
Święta Niepodległości przy pomniku
upamiętniającym bitwę pod Iganiami.
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11 listopada - Święto Niepodległości
„Niepodległość i pamięć” – pod takim hasłem uczciliśmy 96. rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Uroczystą akademię dla klas IV-VI, pod kierunkiem p. Anny Wierzbickiej i p. Iwony
Moskwiak, przygotowali uczniowie kl. Vb, VIc oraz członkowie zespołu wokalnego.
Dla klas 0-III wystąpiły dzieci z kl. IIIc, które przedstawiły program pt. „Póki my żyjemy”.

Miasta Siedlce nasi zwycięzcy otrzymali
od organizatorów konkursu piękny puchar,
dyplomy i bardzo cenne nagrody.

I miejsce w Siedleckim
Teście Historycznym
Bardzo duży sukces odnieśli uczniowie
naszej szkoły w III Siedleckim Teście
Historycznym, organizowanym przez
IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana
Stanisława Żółkiewskiego i Stowarzyszenie
„Żółkiewszczacy”. Wśród uczniów szkół
podstawowych pierwsze miejsce zajął Bernard
Mitura z kl. VI a, na drugim uplasowali się
Damian Trębicki z kl. VI d i Arkadiusz
Ułanowski z kl. VI b. Uczniowie ci wywalczyli
również pierwsze miejsce dla naszej szkoły
w klasyfikacji drużynowej.
Na uroczystym podsumowaniu konkursu
12 listopada 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki
im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna

Gratulujemy uczniom osiągniętego wyniku.
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w wykonaniu wielogłosowym, z towarzyszeniem
saksofonu, fletu poprzecznego, werbla, gitary,
skrzypiec… Jury nie miało łatwego zadania.
Wśród laureatów konkursu nie zabrakło
uczniów naszej szkoły. W klasyfikacji
klas I-III drugie miejsce zajęły: Natalia
Charuta, Anna Kosyl, Aleksandra Kuźma, Alicja
Walasik(opiekun- p. Urszula Wereszko).
W klasyfikacji uczestników klas IV- VI
trzecie miejsce zdobyły: Martyna Izdebska,
Anna Gochnio, Kinga Szczepańska, Amelia
Rudaś (opiekun p. Iwona Moskwiak).

7 listopada w Szkole Podstawowej nr 10
w Siedlcach odbył się Międzyszkolny Konkurs
Pieśni Patriotycznej i Wojskowej pod
patronatem Prezydenta Miasta Siedlce
Wojciecha Kudelskiego. Wzięli w nim udział
przedstawiciele wszystkich szkół
podstawowych z Siedlec.
Publiczność oczarowały występy solistów
i zespołów. Można było usłyszeć piosenki

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów.

z kl. 5d za zdobycie wyróżnienia w kategorii
klas IV-VI: pastele.
SERDECZNIE GRATULUJEMY.

OLIMPIADA
FRANCISZKAŃSKA
W środę, 19 listopada, w naszej szkole
gościliśmy Ojca Roberta, franciszkanina, który
spotkał się uczniami kl. 0 a oraz kl. 5d. Ojciec
Robert podziękował uczniom i nauczycielom
za udział w konkursie plastycznym nt. "Rozkwit
Niepokalanowa", odbywającym się w ramach
Olimpiady Franciszkańskiej.
Dwoje uczniów naszej szkoły otrzymało
nagrody: Zuzanna Tosińska–Ossowska z kl. 0a
za zajęcie III miejsca w kategorii klas 0-III:
technika mieszana oraz Michał Rostkowski
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Konkursy historyczne – etap szkolny
XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514.
Od Cedyni do Orszy.
I miejsce - Bernard Mitura – kl. VI a
II miejsce - Arkadiusz Ułanowski – kl. VI b
III miejsce - Artur Dybowski – kl. VI d
IV miejsce - Michał Maniszewski – kl. VI d
Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w etapie rejonowym konkursu, który
odbędzie się 10 grudnia 2014 r.
Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach
I miejsce – Bernard Mitura – kl. VI a
II miejsce – Artur Dybowski – kl. VI d
III miejsce – Michał Maniszewski – kl. VI d
IV miejsce – Damian Trębicki – kl. VI d
Gratulujemy osiągniętych wyników.
ŚWIETLICA SZKOLNA ZORGANIZOWAŁA AKCJĘ
PAŻDZIERNIK MIESIĄCEM DLA ZDROWIA,
W KTÓREJ RAMACH OBCHODZILIŚMY „ZDROWE ŚRODY”.
W każdą środę miesiąca rozmawialiśmy na temat zdrowego odżywiania.
Dzieci układały rymowanki i zagadki tematyczne. Wspólnie przygotowywaliśmy poczęstunki,
po których odbywały się degustacje zdrowej żywności.
01.10.2014 r. - ŚRODA PEŁNA PYSZNYCH OWOCÓW
08.10.2014 r. - W KRAINIE MLEKA I JOGURTÓW–DZIEŃ Z NABIAŁEM
15.10.2014 r. - PIJEMY SOKI OWOCOWO – WARZYWNE
22.10.2014 r. - DEGUSTACJA ZDROWYCH SERÓW I SERKÓW

Nasza inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dzieci poznawały nowe smaki.
Z ogromnym apetytem próbowały wszystkich produktów.
Wielkim powodzeniem cieszyło się mleko czekoladowe, maślanki i sery pleśniowe.
Mamy nadzieję, że akcja przyczyniła się do wyrobienia właściwych nawyków żywieniowych
wśród dzieci.
Podsumowaniem przedsięwzięcia był konkurs na "Zdrową rymowankę".
Autorem najciekawszej rymowanki okazał się Igor Magdziak z kl. I F:
"SERY TO PYSZNOŚCI DLA ZDROWYCH KOŚCI".
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ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25.11.2014 r. dzieci z klas „0”
uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia
Pluszowego
Misia.
Kolorowe,
puchate,
mięciutkie, duże i małe misie opanowały sale
dzieci z klas „0”, każdy był piękny i wyjątkowy.
Przybyły ze swoimi małymi właścicielami, aby
bawić się, świętować i uczyć. Nauczycielki
przygotowały dla dzieci wiele atrakcji.
Uroczysty dzień rozpoczął się od wspólnej
zabawy
przy piosenkach. Dzieci poznały

historię święta, wspólnie recytowały wiersze
o misiach, brały udział w zabawach
plastycznych, misiowych tańcach, degustacji
miodku i misiowych żelków, ale najwięcej
radości sprawił im fakt zaprezentowania swojego
pluszaka kolegom. To był dzień pełen gwaru
i radości.
W przyszłym roku ponownie zaprosimy
do szkoły wszystkie najukochańsze misiaczki.

ANDRZEJKI
W ostatni piątek listopada podczas dwóch długich
przerw na korytarzu przy sali 38 zaroiło się od wróżbitów
i wróżek, czyli naszych kolegów i koleżanek w nowych
odsłonach. Podczas andrzejek przygotowanych przez członków
SU i nadzorowanych przez p. Mariolę Bolestę w atmosferze
zabawy
i śmiechu
mogliśmy
dowiedzieć się,
co nam niesie
przyszłość.
Największym
powodzeniem
cieszyły się
przygotowane
przez Bernarda
Miturę
ciasteczka z wróżbami, które rozeszły się w astronomicznym
tempie. Zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia.
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„Jestem bezpieczny na drodze”
Pod takim hasłem odbył się 27 listopada
apel wychowawczy dla dzieci klas
młodszych, na który zaproszono
przedstawicieli Policji. Uczniowie klasy Ie
wraz z wychowawcą oraz rodzicem, Panią
Przewor, która wcieliła się w rolę
policjantki, przypomniały zasady

bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Dzieci przygotowały scenkę, wiersze
oraz piosenki. Na zakończenie zaproszony
gość przypomniał o konieczności noszenia
znaków odblaskowych, zapinania pasów
i siadania w samochodowych fotelikach.

Na zdrówko dobra to rada
- dużo owoców zajadaj!
W owocach są witaminki
- są to zdrowia okruszynki.
W naszej szkole w klasach „0” odbył się
OWOCOWY DZIEŃ, podczas którego w każdej
grupie królowały różnorodne owoce: jabłka,
gruszki, śliwki itp. Poprzez różnorodne zabawy,
bezpośrednie smakowanie owoców, twórczość
plastyczną dzieci doskonaliły prozdrowotne
postawy i nabywały przekonania do ich jedzenia.
Każda grupa wykazała się inwencją twórczą oraz
bogactwem wiedzy na temat owoców, ich
spożywania oraz roli, jaką pełnią w naszym
odżywianiu.

Wielką atrakcją dla dzieci było przygotowanie
„owocowego poczęstunku”, a że zrobiony
własnoręcznie - rozbudził u nich niesamowity
apetyt.
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Lekkoatletyka dla każdego
5 grudnia w nowej hali
sportowej przy ul. Popiełuszki
odbyły się zawody
międzyszkolne dla klas I-III
"Lekkoatletyka dla każdego".
Reprezentanci wszystkich
siedleckich podstawówek
zmierzyli się w czterech
konkurencjach: rzut

oszczepem, skok na krzyżaku,
drabinka koordynacyjna - bieg
i bieg przez płotki. Zawodnicy
z "Jedenastki" osiągnęli
ogromny sukces. Zarówno
reprezentanci klas pierwszych,
drugich, jak i trzecich zajęli
pierwsze miejsca. W nagrodę
otrzymali od organizatorów

upominki, dyplomy, medale
i puchary. Wszystkim
gratulujemy! Do sportowych
zmagań młodych zawodników
przygotowali pp.: Ewa
Bazylczuk, Mariola Mitrzak,
Marzena Kolasiuk i Janusz
Maciejewski.

Było dużo radości i zadowolenia z otrzymanych
podarunków.
Organizator Agnieszka Dąbrowska

Święty Mikołaj w grudniu ma dużo pracy.
Nasze szkolne Śnieżynki postanowiły mu pomóc.

I miejsce w etapie regionalnym
konkursu historycznego
10 grudnia 2014 r. odbył się etap
rejonowy XX Ogólnopolskiego Konkursu
Historycznego im. majora Marka
Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni
do Orszy". Uczestniczyli w nim uczniowie
ze szkół z Siedlec i powiatu, nadzorowanych
przez Delegaturę Kuratorium Oświaty
w Siedlcach. Bardzo duży sukces
w konkursie odnieśli uczniowie naszej
szkoły. Bernard Mitura zajął pierwsze
miejsce, Arkadiusz Ułanowski - drugie,
a Artur Dybowski -trzecie. Wszyscy chłopcy
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego
konkursu, który odbędzie się w kwietniu
2015 r. w Warszawie.
Gratulujemy!

Każdy, kto chciał z okazji mikołajek wręczyć upominek
bliskiej osobie, ale się wstydził, albo chciał, aby zrobił to
ktoś za niego, mógł przynieść zapakowany i podpisany
prezent, a Śnieżynki wręczyły go wskazanej osobie.
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Mikołaje, aniołki, bałwanki,
bombki, torciki, pralinki i inne
czekoladowe wspaniałości odkryli
podczas wycieczki do Fabryki
Czekolady E. Wedel uczniowie klas
5a i 5d.
2 grudnia wykorzystaliśmy
niepowtarzalną szansę na
odwiedzenie najbardziej
czekoladowego miejsca
w Warszawie.

Zobaczyliśmy, jak powstają
wedlowskie przysmaki

Słodka wyprawa

i podziwialiśmy niezwykłe,
czekoladowe dzieła wykonane
w Pracowni Rarytas. Stojąc na
szerokiej antresoli, obserwowaliśmy
proces powstawania i pakowania
produktów na linii Venus. Podczas
naszej wizyty z taśmy produkcyjnej
zjeżdżały czekolady truskawkowe.
Wcześniej obejrzeliśmy film, który
pokazywał drogę, jaką przebywa
kakao od plantacji w gorącej Afryce,
poprzez proces selekcjonowania
ziarna aż do fabryki czekolady.
Następnie udaliśmy się do Sali
Pamięci. W przeszłości był to
gabinet Jana Wedla. Siedząc przy
historycznym stole na wygodnych
krzesłach z epoki, poznaliśmy
szczegóły dotyczące historii marki,
ciekawostki o jej założycielach i
działalności firmy na przestrzeni
160 lat. W Galerii Rzeźb
z Czekolady obejrzeliśmy wystawę
czekoladowej sztuki, pełną
eksponatów zapierających dech

w piersiach! Wizytę w Fabryce
E. Wedel zakończyła wyjątkowo
słodka niespodzianka dla każdego
z nas. Potem w Pijalni Czekolady
robiliśmy słodkie zakupy. A pokus
było co niemiara! Podczas tej
wycieczki byliśmy także na Stadionie
Narodowym. Zobaczyliśmy szatnie
zawodników, gabinety odnowy
biologicznej, lożę vip - ów, miejsca
sprawozdawców sportowych. Chętni
wybrali się na miejsce widokowe
w najwyższym punkcie stadionu.
Niezapomnianych wrażeń
dostarczyła nam także wyjątkowa,
interaktywna wyprawa w świat
całkowitej ciemności.
Na Niewidzialnej Wystawie
próbowaliśmy przetrwać w świecie
pozbawionym wzroku. Podczas
wycieczki opiekę nad uczniami
sprawowały pp: H. Maliszewska,
M. Olkowska i E. Rymuza

WW: Od jak dawna pracuje Pan w naszej szkole?
Czy ta praca Pana satysfakcjonuje?

odpowiednio. Niestety, to jest moja praca i muszę
sobie radzić.

M.M.: W szkole pracuję trzy lata. Myślę, że każda
praca, której człowiek się podejmuje i którą
wykonuje, powinna mu sprawiać satysfakcję.
W moim przypadku jest to praca z dziećmi –
bardzo ciekawa, ale i odpowiedzialna. Każdego
dnia zdarzają się nowe sytuacje, z którymi muszę
sobie radzić, oczywiście, w granicach moich
kompetencji. Poważniejsze przypadki natychmiast
zgłaszam Pani Dyrektor.

WW: Proszę przypomnieć naszym czytelnikom,
jak należy zachować się po przyjściu do szkoły.
M.M.: Każda osoba wchodząca do szkoły powinna
stosować się do Regulaminu szatni szkoły. Tam jest
wszystko wyszczególnione: punkt po punkcie.
Przede wszystkim należy zachowywać się
kulturalnie, grzecznie i cicho. Słuchać poleceń
nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły,
którzy też odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
Właściwe zachowanie, wzajemne zrozumienie
dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi
mają bardzo duży wpływ na dobrą atmosferę
w szkole.

WW: Codziennie obserwuje Pan nasze
zachowanie w szatniach i na korytarzach.
Jak Pan je ocenia?
M.M.: Uczniowie, którzy obecnie uczęszczają
do naszej szkoły, w szatniach i na korytarzach
zachowują się w miarę dobrze. Choć, niestety,
nie wszyscy. Zdarzają się niemal codziennie
pojedyncze przypadki niszczenia mienia szkoły,
śmiecenia, kłótnie między uczniami. Również
w stosunku do mnie nie zawsze zachowują się

WW: O jakim zawodzie dla siebie marzył Pan,
będąc dzieckiem?
M.M.: Jako mały chłopiec marzyłem o tym, żeby
być żołnierzem. W wojsku czynnym służyłem trzy
lata, a potem chciałem zostać żołnierzem
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zawodowym. Niestety, sytuacja, jaka wtedy
zaistniała w Polsce, a mianowicie ogłoszenie stanu
wojennego, trochę mnie przeraziła.
No i zrezygnowałem. Żałuję tej decyzji do dzisiaj.

Przy goleniu nie śpiewam, bo się można zaciąć,
a golę się maszynką z żyletką. Natomiast bardzo
chętnie śpiewam, gdy usypiam ukochanego
wnuka. I to działa.
Lubię piosenki Alicji Majewskiej, Anny Jantar,
Czerwonych Gitar, Zdzisławy Sośnickiej i Krzysztofa
Krawczyka.

WW: Proszę powiedzieć, jakie są Pana
zainteresowania?
M.M.: Mam różne fascynacje, jak każdy poważny
facet interesuję się sportem. Kiedyś sam go
uprawiałem: boks, bieganie i piłkę nożną. Poza
sportem ciekawi mnie historia, polityka i lubię
słuchać muzyki.

WW: Zbliżają się święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok. Co chciałby Pan dostać pod choinkę?
M.M.: Ucieszy mnie każdy, najmniejszy nawet
drobiazg. Liczy się gest, a nie wartość materialna
prezentu. A co chciałbym dostać? Ponieważ często
się golę, mogłaby to być maszynka do golenia.

WW: Słyszałyśmy, że ma Pan talent wokalny.
Czy śpiewa Pan przy goleniu, czy pod
prysznicem? Jakie to są piosenki?

Życzymy spełnienia marzeń i dziękujemy
za wywiad.

M.M.: Nie wiem, czy mam talent wokalny. Nigdy
nie ocenił tego fachowiec.

Magda Zaciura, kl. 5a, Ola Rudaś, kl. 5d

Gazetkę przygotował zespół redakcyjny w składzie:
Magda Pulikowska, Maja Michalak, Monika Krusińska,
Kasia Kowal, Julia Sawicka, Karolina Klimek, Ola Nowińska,
Magda Zaciura, Ola Rudaś

pod opieką p. Marioli Bolesty i p. Haliny Maliszewskiej.

11

Połącz kropki;)

Znajdź różnice;)
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