
 Wyjątkowy dzi-

siaj mieliśmy dzień. W 

naszej szkole odbyło się 

uroczyste podsumowa-

nie realizowanego od 

l u t e g o  p r o j e k t u 

„Inwestycja w dzieci 

przyszłością Gminy 

Aleksandrów”, finanso-

wanego ze środków 

Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego 

Funduszu Społecznego.. 

Zaproszeni goście - Pan 

Wójt Gminy Aleksan-

drów Dionizy Głowacki 

oraz Wicewójt Paweł 

Mamrot  wręczyli na-

grody laureatom kon-

kursów  zorganizowa-

nych i przeprowadzo-

nych na zajęciach.  

 Uczniowie za-

prezentowali dokonania, 

podsumowujące zajęcia, 

opowiedzieli o tym, co 

robili, czego się nauczy-

li, jakimi metodami pra-

cowali. Najciekawsze 

sprawozdanie, bo w for-

mie prezentacji multi-

medialnej, przedstawiła 

grupa informatyczna.  

  Uczniowie oraz 

rodzice , którzy przybyli 

na uroczystość, z zainte-

resowaniem słuchali     

o naszych dokonaniach. 

 Dowiedzieliśmy 

się także, że wartość 

tego projektu to 50 tyś. 

złotych. Taką kwotę 

przekazała Unia Euro-

pejska naszej gminie, 

byśmy mogli poszerzać 

nasze umiejętności.  
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Od 6 lutego 2012 roku w naszej 

szkole odbywały się zajęcia  z 

języka polskiego jako projekt 

realizowany przez gminę Alek-

sandrów „Inwestycja w dzieci 

przyszłością Gminy Aleksan-

drów”, współfinansowany ze 

środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 W zamyśle zajęcia miały 

wyrównywać braki oraz aktywi-

zować nas - dzieci twórczo.  

Zajęcia te realizowane były w 

formie zajęć ortograficznych 

oraz jako praca redakcyjna ze-

społu wydającego gazetkę szkol-

ną „Czesio”. Na zajęciach, po-

znaliśmy i przećwiczyliśmy 

wszystkie zasady w obrębie pol-

skiej ortografii, znacznie posze-

rzyliśmy wiedzę i umiejętności w 

tym zakresie. Oprócz tego na-

uczyliśmy się posługiwać progra-

mem komputerowym Publisher, 

służącym do tworzenia gazety . 

W trakcie prac redakcyjnych na-

byliśmy również podstawowych 

wiadomości i umiejętności w ob-

szarze działania mediów. Na-

uczyliśmy się pisania artykułów, 

przeprowadzania wywiadów, pi-

sania sprawozdań. Powstały nu-

mery gazetki szkolnej, które po-

ruszały interesujące nas proble-

my. 

 Dodatkową atrakcją pro-

jektu była wycieczka do Centrum 

Naukowego Kopernik oraz kon-

kurs ortograficzny, który pokazał 

kto i na ile poszerzył swoje 

umiejętności ortograficzne. 

Wielu z nas deklaruje chęć kon-

tynuowania pracy  dziennikar-

skiej, o ile to będzie możliwe. 

 

sie. W nagrodę za efekty otrzy-

mali cenne nagrody w postaci 

słowników językowych. Wszy-

scy pozostali uczestnicy otrzy-

mali piórniki. Sponsorem nagród 

był Europejski Fundusz Społecz-

ny. 

 W Konkursie Ortogra-

ficznym ,podsumowującym na-

szą ciężką pracę , zwyciężyli: 

1 Dawid Lisowski—48 pkt. 

2. Katarzyna Baryła—46 pkt. 

3. Katarzyna Krawiec—38 pkt 

4 .Damian Zdonek 

5. Kinga Pawlikowska 

6. Mateusz Łabądź 

 Laureaci tego konkursu 

udowodnili, że doskonale znają 

zasady polskiej pisowni. Mam 

nadzieję, że potwierdzą wyniki 

na sprawdzianie po szóstej kla-
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 1 czerwca, z okazji Dnia 

Dziecka, dostaliśmy przepiękny pre-

zent —nowe boisko sportowe. Na 

otwarcie obiektu przybyło wiele 

ważnych osób, min. Pani poseł Elż-

bieta Radziszewska. Pan Wójt Dio-

nizy Głowacki wygłosił przemówie-

nie, na którym podziękował osobom 

wspierającym gminę w zdobyciu 

funduszy na tę budowę. Po nim glos 

zabierali goście, którzy życzyli nam, 

dzieciom, z okazji naszego święta 

bezpiecznego i owocne-

go używania boiska. My 

ze swej strony podzię-

kowaliśmy władzom za 

troskę o nasz rozwój      

i zdrowie. Uroczystości 

dopełniły kwiaty i wy-

stępy naszych starszych 

kolegów z gimnazjum 

oraz popisy akrobatycz-

ne uczniów z naszej 

szkoły. 

 Moi Drodzy Koledzy, 

 Ostatnio w naszej szkole miało miejsce wiele ekscy-

tujących wydarzeń. Czy w ferworze tych atrakcji nie zapo-

mnieliście o czymś bardzo dla nas radosnym? O wakacjach? 

Ale żeby beztrosko wypoczywać, trzeba jeszcze przez ten krót-

ki czas, który nam został, dać z siebie wszystko. Sprawdźmy, 

czy przypadkiem nie powinniśmy poprawić ocen, żeby później  

w ostatniej chwili w panice nie biegać za nauczycielami. 

 

             REDAKTOR NACZELNA KATARZYNA BARYŁA 

 

Mamy „orlika” 



W  tym sezonie modne są kolory ostre, ta-

kie jak biały, zielony, żółty i niebieski. 

M 


