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III miejsce w Polsce

Bernard

Mitura, uczeń klasy VI a, zajął trzecie miejsce
w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym "Polskie Symbole Narodowe".

13 stycznia 2015 roku uczniowie czwartych
klas wzięli udział w „otrzęsinach”, podczas
których zostali poddani rozmaitym próbom
odwagi, sprawności i wiedzy.
Po pomyślnym pokonaniu wszystkich prób
złożyli uroczystą przysięgę, a każda klasa
otrzymała pamiątkowy dyplom.

Gratulujemy osiągniętego wyniku.

I MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
KOLĘD, PASTORAŁEK
I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH
W JĘZYKU ANGIELSKIM
9 stycznia po raz pierwszy odbył się
w naszej szkole I MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I
PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU
ANGIELSKIM. Dostarczył nam dużo
niezapomnianych wrażeń i oryginalnych
wykonań utworów. Uczestników oceniało jury
w składzie: p. Dariusz Różański
(przewodniczący), p. Wioletta RucińskaFirasiewicz, p. Dorota Krasuska i p. Robert
Hryciuk.

Wszyscy czwartoklasiści udowodnili, że
zasługują na zaszczytne miano ucznia czwartej
klasy w Szkole Podstawowej nr 11 w Siedlcach.

Uczniowie klasy If przygotowali i wystawili
jasełka.17 grudnia 2014r. zaprezentowali je
swoim rodzicom, a 16 stycznia 2015r. babciom
i dziadkom z okazji zbliżającego się ich święta.

Na wykonawców czekała miła niespodzianka:
oprócz przewidywanych nagród, wszyscy dostali
dyplomy ze zniżką na kursy języka angielskiego
jednego ze sponsorów- First Class Education
Europejskej Placówki Edukacyjnej.
Organizatorami konkursu były: p. Mariola
Sandurska, p. Iwona Moskwiak i p. Aneta Rosa.
Mamy nadzieję, że MIĘDZYSZKOLNY
KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I
PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU
ANGIELSKIM na stałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń kulturalnych naszej szkoły.

Kolorowe stroje przygotowane przez rodziców,
wspaniała gra młodych aktorów oraz pięknie
wyśpiewane przez nich kolędy i pastorałki
sprawiły, że każdy poddał się radosnemu
nastrojowi.
Wszystko uwiecznił na zdjęciach Jasiek
Żółkowski z klasy VId.
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Już po raz trzeci wzięliśmy udział
w organizowanych przez Centrum Edukacji
Humanistycznej LOGOS ogólnopolskich
konkursach „Z poprawną polszczyzną na co
dzień” i „Z ortografią na co dzień”. Konkursy
te cieszą się w naszej szkole coraz większą
popularnością - w tym roku szkolnym chęć
udziału w nich zgłosiło 105 uczniów klas IV- VI.
Ostatecznie I etap konkursu „Z poprawną
polszczyzną na co dzień”- 17.11.2014 r.- pisało
46 uczniów, I etap konkursu „Z ortografią na co
dzień”- 18.11.2014 r.- także 46 uczniów.
Do II etapu tych konkursów zakwalifikowali się:

Magdalena Pulikowska- kl. V a
Tymoteusz Hryć- kl. V d
opiekun- p. Halina Maliszewska
Klaudia Celińska- kl. V e
Patryk Czarnocki- kl. V e
Aleksandra Drabińska- kl. VI a
Anna Gochnio- kl. VI a
Lena Miler- kl. VI a
Oliwia Korytowska- kl. VI a
opiekun- p. Mariola Świderska
Angelika Zdun- kl. VI b
Katarzyna Michaluk – kl. VI b
opiekun- p. Barbara Świerczewska

konkurs „Z poprawną polszczyzną na co dzień”
Ewa Mirońska- kl. IV a
Maja Gochnio- kl. IV a
opiekun - p. Halina Maliszewska

Wiktoria Trybuńko- kl. V b
Emilia Kostyra- kl. VI c
Weronika Suplewska- kl. VI c
Karolina Turyk- kl. VI c
Agnieszka Urban- kl. VI c
opiekun- p. Anna Wierzbicka

Karina Kempisty- kl. IV c
Mirosława Połtavtseva - kl. IV c
Olga Miazga- kl. IV c
Wiktoria Chotnicka- kl. IV c
opiekun - p. Anna Wierzbicka

15 i 16 stycznia uczniowie ci pisali kolejnyII etap tych konkursów. Wyniki pojawią się
w marcu (zostaną przekazane szkole przez
organizatorów konkursów, którym odesłano prace
uczniów). Mamy nadzieję, że do finału, wzorem
lat ubiegłych, zakwalifikuje się co najmniej
kilkoro najlepszych humanistów.
Organizatorem I i II etapu obu konkursów była
p. Anna Wierzbicka.
Po raz pierwszy natomiast postanowiliśmy
przystąpić do Ogólnopolskiego Pijarskiego
Konkursu Gramatycznego im. Onufrego
Kopczyńskiego. Etap szkolny tego konkursu –
28.11.2014 r.- pisało 20 uczniów klas V-VI, a do
finału zakwalifikowali się:
Mariola Nowak i Agnieszka Urban z kl. VI c
(opiekun p. Anna Wierzbicka) i Arkadiusz
Ułanowski- kl. VI b (opiekun p. Barbara
Świerczewska). Osobą odpowiedzialną za
organizację etapu szkolnego tego konkursu była
także p. Anna Wierzbicka.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy
i czekamy na dalsze sukcesy.
Wymienione konkursy przeprowadzone
zostały w naszej szkole w ramach projektu
„Z językami za pan brat”.

Michał Woiński- kl. V d
opiekun- p. Halina Maliszewska
Wiktoria Kubaj – kl. V e
opiekun - p. Mariola Świderska
Emilia Kostyra- kl. VI c
Natalia Janaszek- kl. VI c
Mariola Nowak- kl. VI c
Weronika Suplewska- kl. VI c
Agnieszka Urban- kl. VI c
opiekun- p. Anna Wierzbicka
konkurs „Z ortografią na co dzień”
Hanna Czerniawska- kl. IV b
Kinga Szczepańska- kl. IV b
Marta Skwarek- kl. IV b
Zuzanna Kuźma- kl. IV b
opiekun- p. Hanna Okrzos
Jan Banasiuk- kl. IV c
Konrad Krassowski- kl. IV c
Natalia Biernacka- kl. IV c
Olga Miazga- kl. IV c
Julia Zemło- kl. IV c
opiekun- p. Anna Wierzbicka
Julia Sawicka- kl. V a
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Lubię pracować w grupie
Podczas omawiania powieści Astrid Lindgren
„Bracia Lwie Serce” uczniowie klasy 5d pod
kierunkiem p. Haliny Maliszewskiej wykonywali
mapę Nangilimy. Pracowali w grupach z ogromnym
zaangażowaniem. Po lekcji powiedzieli:

Najbardziej podobało mi się to, że każdy
z nas miał jakiś ciekawy pomysł, że pomagał
drugiemu i robił wszystko bardzo dokładnie,
najlepiej jak umiał.
*
Lekcja podobała mi się bardzo, ponieważ wszyscy
współpracowali, można było w grupie porozmawiać,
zintegrować się i lepiej poznać.
*
Było bardzo miło. Myślę, że dzięki temu lepiej się
poznaliśmy i w przyszłości będziemy razem
pracować.
*
Mogłem współpracować z innymi, z którymi
wcześniej nie pracowałem.
*
Bardzo fajnie było pracować w grupie.
Mój zespół był bardzo zorganizowany, pomagaliśmy
sobie nawzajem.
*
Każdy z nas mógł powiedzieć, jak sobie wyobraża
Nangilimę czy Karmaniakę. Pracowałem
z ciekawymi osobami i sprawiało mi to przyjemność.
Rysowałem – moja ulubiona czynność!!! Grupę
miałem super!
*
Mogłam trochę bliżej poznać niektóre osoby
z mojej klasy.
*
Wszyscy mieli wyznaczone zadania i starali się
wykonać je jak najlepiej. Choć początkowo
wydawało mi się, że z tą nową grupą się nie
dogadam, to okazało się, że nie miałam racji.
*
Podobało mi się! Nie wiedziałam, że możemy się tak
dogadać. Cała grupa mnie zaskoczyła.
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Prezentacja sukcesów uczniów klas I – III
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych w I semestrze
I miejsce – Magdalena Mokrzecka – kl. II D
II miejsce – Karolina Goławska – kl. II A
III miejsce – Weronika Trzcińska – kl. II B
Wyróżnienia – Alicja Kaczyńska – kl. II C,
Julia Jodłowska – kl. II E
KLASY III
I miejsce – Patrycja Bazan – kl. III A
II miejsce –Magdalena Mroczek – kl. III B
III miejsce –Natalia Charuta – kl. III C
Wyróżnienia – Alicja Soszyńska – kl. III E,
Lidia Mitura – kl. III A

BEZPIECZNIE NA DRODZE

EKO – ARCYDZIEŁO –
etap szkolny

KLASY 0
I miejsce – Wiktoria Sakowska, kl. 0b
II miejsce – Natan Kazimierczak, kl. 0a
III miejsce – Dawid Konstantynowicz, kl. 0c
KLASY I
I miejsce – Angelika Szysz, kl. Id
II miejsce - Małgorzata Kanicka, kl. Ie
III miejsce – Kinga Mikiewicz, kl. Ib
KLASY II
I miejsce – Wiktoria Szczurowska, kl. IIe
II miejsce – Gabriela Gumienniczuk, kl. IIc
III miejsce – Filip Myszka, kl. IId
KLASY III
I miejsce – Patrycja Jędruszczak, kl. IIIa
II miejsce – Dominika Seredzyńska, kl. IIId
III miejsce – Marika Fedorowicz, kl. IIIa

I miejsce – Gabriel Bazydło, kl. IIb
II miejsce – Weronika Rochon, kl. IIe
III miejsce – Jakub Wierzejski, kl. Ib
Wyróżnienia: Szymon Romaniak, kl. IIb, Julia Śledź,
kl. Ib, Wiktoria Szczurowska, kl. IIe, Anna
Michowiecka, kl. IIIa, Kacper Wierzejski, kl. IIIb

HIGIENA NA
CO DZIEŃ
KLASY 0
I miejsce- Zuzanna
Tosińska- Ossowska, kl. 0a
II miejsce- Wiktoria Sadowska, kl. 0b
III miejsce- Martyna Szysz, kl. 0b
wyróżnienie- Maja Mazurek, kl. 0b
KLASY I
I miejsce- Kinga Mikiewicz, kl. Ib
II miejsce- Urszula Kowalska, kl. Id
III miejsce- Tomasz Pstrągowski, kl. Id
KLASY II
I miejsce- Patryk Klimek, kl. IIe
II miejsce- Karol Radzikowski, kl. IIc
III miejsce- Aleksandra Kamecka, kl. IIb
KLASY III
I miejsce- Waldemar Ceranka, kl. IIIa
II miejsce- Patrycja Bazan, kl. IIIa
III miejsce- Zofia Kania, kl. IIIa
wyróżnienie- Anna Michowiecka, kl. IIIa

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
II miejsce - Natalia Charuta,
Aleksandra Kuźma, Anna Kosmal,
Alicja Walasiuk –
klasa IIIc

JESIEŃ PUKA DO DRZWI
KLASY O
I miejsce –Dominika Kisielińska – kl. O A
II miejsce – Natalia Niepogoda – kl. O C
III miejsce – Zuzanna Michalska – kl. O A
Wyróżnienia – Jan Mucha- kl. O C,
Nikola Szostek - kl. O C
KLASY I
I miejsce –Lena Chromińska – kl. I C
II miejsce –Kinga Mikiewicz – kl. I B
III miejsce –Lena Komar – kl. I A
Wyróżnienia –Zofia Wielogórska – kl. I E,
Gabriela Wnuk- kl. I C
KLASY II

Zwycięzcom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
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Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
Polskie Symbole Narodowe
Rozstrzygnięty został III Ogólnopolski Konkurs Historyczny Polskie Symbole Narodowe,
zorganizowany przez Centrum Edukacji Historycznej. Uczniowie wzięli udział w trzech formach
konkursu: wiedzy, prac plastycznych i fotograficznym. Wśród 6123 uczniów z 421 placówek
uczniowie naszej szkoły uplasowali się na następujących miejscach:
Test wiedzy
Bernard Mitura, kl. VI a – 3. miejsce w kraju i tytuł laureata
Arkadiusz Ułanowski, kl. VI b – 6. miejsce w kraju
Michał Maniszewski, kl. VI d – 6. miejsce w kraju
Mikołaj Kulesza, kl. VI d – 7. miejsce w kraju
Michał Woiński, kl. V d – 7. miejsce w kraju
Piotr Kadej, kl. V d – 9. miejsce w kraju
Jan Żółkowski, kl. VI d – 9. miejsce w kraju
Angelika Zdun, kl. VI b – 10. miejsce w kraju
Lena Miler, kl. VI a – 13. miejsce w kraju
Dominika Lemieszek, kl. VI b – 16. miejsce w kraju
Ignacy Dąbkowski, kl. VI d – 18. miejsce w kraju
Katarzyna Wereszczyńska, kl. VI d – 22. miejsce w kraju
Marta Markowska, kl. IV b – 23. miejsce w kraju.
W konkursie prac plastycznych „A to Polska właśnie” I miejsce w szkole zdobyła Julia Sawicka
z kl. V a. W konkursie fotograficznym „Polska w obiektywie” I miejsce w szkole zajęła Zuzanna
Kuźma z kl. IV b.
Wszystkim uczniom gratulujemy osiągniętych wyników.

16 stycznia 2015 r. mieliśmy zaszczyt
podejmować w naszej szkole dostojnych gości
- kochane Babcie i Dziadków. W pięknie
udekorowanej sali zaprezentowaliśmy bogaty
i ciekawy program artystyczny. Każdy z nas
starał się najładniej, jak tylko potrafi,
recytować, śpiewać i grać na instrumentach.
W wierszach i piosenkach wyraziliśmy
szacunek, wdzięczność i miłość kochanym
Babciom i Dziadkom.
W dowód naszych najpiękniejszych uczuć
wręczyliśmy gościom kwiaty i własnoręcznie
wykonane upominki - medale. Wszyscy
wesoło się bawiliśmy, gdy Babcie
i Dziadkowie rozpoznawali siebie na namalowanych przez nas portretach. W świetle prezentacji
multimedialnej pt. „Koncert życzeń dla Babci i Dziadka” degustowaliśmy pyszne ciasta naszych
Mam. Następnie zaprosiliśmy gości do zwiedzenia muzeum Patrona szkoły. W skupieniu i z dużym
zainteresowaniem obejrzeliśmy eksponaty i przybliżyliśmy sobie postać wielkiego Polaka - Jana
Pawła II.
To miłe i niecodzienne spotkanie, w tak licznym gronie, dostarczyło zarówno nam, jak
i zaproszonym gościom wiele radości, wzruszeń - nawet do łez. Babcie i Dziadkowie nagradzali nas
serdecznymi uśmiechami i oklaskami.
Dziękujemy Wam, Kochani Dziadkowie, że zaszczyciliście nas swoją obecnością.
Wdzięczne wnuczęta - uczniowie klasy Ia i wychowawczyni Małgorzata Bartoszek
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14 stycznia 2015 r. w klasach „0” odbyło się
spotkanie jasełkowe połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka
Wspaniałe widowisko o Bożym Narodzeniu zaprezentowały dzieci z kl. 0 a i 0 c.
Fantastycznie wcieliły się w powierzone im role, sprawiając obecnym gościom wiele radości!
Po występie jasełkowym dzieci zaprezentowały piosenki i życzenia przygotowane specjalnie dla
swoich Babć i Dziadków.

Małym artystom gratulujemy przedstawienia!

ze względu na dużą liczbę interesujących
i na wysokim poziomie wykonań. Oto wyniki
konkursu:
I miejsce
Natalia Charuta, kl. IIIc
Szymon Borkowski, kl. Ve
Laura Bazylczuk i Julia Kania, kl. VIb
II miejsce

W tym roku szkolny konkurs kolęd cieszył
się dużym zainteresowaniem.
Wzięli w nim udział uczniowie z klas II- VI.
Śpiewano solo, w duetach i w tercetach,
z akompaniamentem z płyt i a cappella. Wszystkie
wykonania oceniała komisja
w składzie: p. Eliza Radomyska (wokalistka, członek
Chóru Miasta Siedlce) i p. Marta Jodełka
(studentka filologii polskiej).

Agnieszka Urban i Weronika Suplewska, kl. VIc
Aleksandra Leszczyńska i Karolina Turyk, kl. VIc
III miejsce:
Paweł Korniluk, kl. IIc
Daria Centkowska i Kinga Danielak, kl. Vc.

Uczniowie klasy 5 e
w Warsztacie Terapii Zajęciowej
Tuż przed zimowymi feriami klasa 5 e
pod opieką p. Iwony Moskwiak odwiedziła
Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedlcach.
Uczniowie zaprezentowali podopiecznym
warsztatów jasełka pt. „Bóg się rodzi”. Następnie
zostali zaproszeni przez gospodarzy na słodki
poczęstunek i mogli zapoznać się ze specyfiką
prowadzonych tu zajęć. Wielki zachwyt
zwiedzających wzbudziły przepiękne prace

Jury zwracało uwagę na czystość wykonania,
wrażenie artystyczne, dykcję, interpretację
i dobór repertuaru. Wybór był bardzo trudny
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plastyczne wykonane przez uczestników
warsztatu.

relaksacyjnej, dopełnionej grą świateł
i zapachów, oraz poczuć rytm muzyki, leżąc na
specjalnym podeście.
Wszyscy uczniowie kl. 5 e wrócili do
szkoły pełni wrażeń i z przekonaniem, że były to
wprawdzie pierwsze, ale na pewno nie ostatnie
odwiedziny u nowych znajomych z Warsztatu
Terapii Zajęciowej w Siedlcach.
Informacje o wizycie naszych kolegów
i koleżanek zostały zamieszczone na stronie
internetowej Caritas Diecezji Siedleckiej.
http://www.siedlce.caritas.pl/index.php/aktualnos
ci-31/items/bog-sie-rodzi-jaselka-w-wtzsiedlce.html

Najbardziej podobała się sala audiowizualna, w
której dziewczęta i chłopcy mogli pobawić się
światłowodami, odprężyć przy muzyce

Dominika Lemieszek i Bernard Mitura
laureatami
Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego
Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie zorganizował konkurs
fotograficzny pt. „Obrazy mistrzów inspiracją współczesnej
fotografii”. Spośród 344 prac z 77 ośrodków jury dokonało wyboru
najciekawszych prac. Wśród laureatów konkursu w kategorii
wiekowej 11 – 12 lat znaleźli się uczniowie naszej szkoły.
II nagrodę zdobyła Dominika Lemieszek, a wyróżnienie przypadło
Bernardowi Miturze. Opiekunem uczniów była p. Iwona Moskwiak.

Dzień Bezpiecznego Internetu 2015
Zbliża się
Dzień Bezpiecznego
Internetu, który
obchodzić będziemy
10 lutego pod hasłem
„Razem tworzymy
lepszy Internet".
Nasza szkoła również
weźmie udział w tej
kampanii. Podczas
obchodów DBI
chcemy zwrócić uwagę na potencjał sieci.
W tym roku planujemy:
• umieszczenie banera DBI 2015 na szkolnej
stronie internetowej;

• rozwieszenie w szkole plakatów i informacji
promujących DBI;
• konkursy: klasa 4 – rymowanka,
klasy 5-6 – prezentacja multimedialna;
• przeprowadzenie w ramach DBI
zajęć edukacyjnych dla uczniów klas 0-6
o bezpiecznym korzystaniu z Internetu.
DBI ma na celu przede wszystkim
inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do
zasobów internetowych, zaznajomienie
rodziców, nauczycieli i wychowawców
z problematyką bezpieczeństwa dzieci
w Internecie oraz nagłośnienie tematyki
dotyczącej bezpieczeństwa online.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

Obchodzi imieniny 14 lutego
Grecka bogini miłości
Dawniej Zakłady Cukiernicze 22 Lipca
Człowiek o wielkim …
Kolor miłości

6. Może być miłosny
7. Ostatni miesiąc kalendarzowej zimy
8. Inaczej podarek
9. Podaruj go mamie w dniu jej święta
10. Wyznajemy ją bliskiej osobie

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.
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