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Dnia 26 października
uczniowie najstarszych klas realizowali
projekt edukacyjny
„Noc w bibliotece”
Celem projektu był
nocny maraton czytania, książek o tematyce niepodległościowej.
Uczniowie czytali
między innymi:
„Jeszcze Polska nie
zginęła… .Klasyka
polskiej poezji patriotycznej; „A czy
wiesz, dziecino miła”; „Fajna ferajna”;
„Józef Piłsudski”,
„Dzieci 44”;

„Pamiętnik z Powstaludźmi minionych
nia Warszawskiego” ,
czasów „
„Wiosna 41”.
Wyżej książki są w
zbiorach biblioteki
szkolnej. Zostały zakupione ze środków
pozyskanych w ramach Narodowego
Programu Rozwoju
Czytelnictwa”

Kartezjusz

„Czytanie dobrych
książek
jest niczym rozmowa z
najwspanialszymi
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W ramach projektu zorganizowano:

recytację wierszy o tematyce niepodległościowej z wykorzystaniem zbiorów biblioteki
szkolnej,

- wieczornicę poświęconą sylwetce Marszałka
Piłsudskiego przy
współpracy z Gminną
Biblioteką Publiczną –

-wystawę tematyczną ,
gazetkę ścienną , wykonanie prezentacji
multimedialnej, pomocy
interaktywnych, zapo-

ściwe postawy czytelnicze.

„Noc w biblio- 1
tece”

Jasełka szkol- 3
ne

„Polska droga do wolności”Głównym celem projektu było pogłębienie
wiedzy historycznej o
historii kraju z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez
realizację zadania, które mają kształtować
zainteresowania i wła-

W tym
numerze:

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości
i 170. rocznica istnienia szkoły w Regnowie
9 listopada 2018 r. w naszej
szkole odbyła się uroczystość
środowiskowa z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 170. rocznicy istnienia szkoły w Regnowie. Na uroczystość przybyli:
rodzina patrona (syn, wnuk,
prawnuk i praprawnuk); władze oświatowe z Kuratorium
Oświaty w Łodzi delegatura w
Skierniewicach; władze gmin-

ne; nauczyciele, którzy kiedyś
pracowali w naszej szkole;
społeczność naszej gminy.

z Regnowa.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem 4 zwrotek hymnu
państwowego.
Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali program
artystyczny, który został
uświetniony występami zespołu wokalnego „Marzenie”

Dzień Pluszowego Misia
26 listopada dzieci z oddziałów przedszkolny i uczniowie
klasy I bawili się i uczyli
z misiami. Każdy miał w tym
dniu przy sobie swoją ulubioną przytulankę, która towarzyszyła mu w szkole. Nauczyciele przypomnieli historię powstania tego święta. Później
dzieci zapoznały się

z fragmentami książek, których
bohaterami są misie. Należało
rozpoznać, z jakich bajek cytowano fragmenty.

Z jakich książek pochodzą te fragmenty?
- konkurs dla najmłodszych czytelników
Jeśli znacie tytuły książek,
z których pochodzą te fragmenty, to zgłoś się do biblioteki szkolnej . Podając właściwy
tytuł otrzymasz nagrodę.

Życzymy powodzenia!
OTO FRAGMENTY:
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1. „Jestem Misiem o bardzo
Małym Rozumku i długie słowa
sprawiają mi wielką trudność”.

rze……
…….
(kto?)

2. „Żegnajcie przyjaciele.
Byliśmy razem wiele latek.
Dziś powodzenia w szkolnej
pracy życzy Wam szcze-
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Zakupy do biblioteki szkolnej
Drodzy uczniowie!
W ramach rządowego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa do biblioteki szkolnej kupowane są
książki. Każdy uczeń może
zgłosić tytuły książek, które
według niego powinny znaleźć się w zbiorach. Wystarczy zgłosić propozycje do biblioteki.

Nie zwlekaj!

Szkolne jasełka
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. Tradycją naszej
szkoły są coroczne jasełka
przygotowane przez uczniów
kas III gimnazjalnych oraz klasy III szkoły podstawowej Nie
inaczej było i w tym roku. Uczniowie klas gimnazjalnych IIIa
i IIIb oraz klasy III szkoły podstawowej w pięknej scenogra-

fii i w specjalnie przygotowanych kostiumach wprowadzili
zgromadzoną publiczność
w świąteczny nastrój.

Jak w Betlejem—niech
cud zdarzy się…..

Mikołajkowa zbiórka słodyczy
Przez dwa tygodnie w grudniu
uczniowie naszej szkoły zbierali
słodycze w ramach corocznej
akcji „Mikołajkowa zbiórka słodyczy” organizowanej przez Szkolne Koło PCK i Samorząd Uczniowski.
Paczki z czekoladami, batonami
i ciastkami zostaną przekazane
dla potrzebujących rodzin z Gminy Regnów oraz do Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.
Poprzez takie charytatywne akcje uczymy się wrażliwo-
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ści, dzielenia się oraz dostrzegania sytuacji i potrzeb innych ludzi. Wszystkim , którzy podzielili
się z innymi słodkościami serdecznie

dziękujemy.
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Nazwa firmy
Szkoła Podstawowa
im. Władysława Ciasia
w Regnowie

Do grona najlepszych czytelników
listopada należą”

tel./fax 468131670
www.spregnow.pl

Barbara Gawin klasa IV

Kacper Dębowski klasa II
Marcelina Tkaczyk klasa V

To warto przeczytać!
Wyobraź sobie, że pewnego
dnia cała Twoja wiedza o
otaczającym Cię świecie ulega weryfikacji. Nagle Twoja
dotychczasowa tożsamość
zderza się z niezaprzeczalnymi faktami. W wyniku tego
pozostają Ci dwa wyjścia:
możesz zaakceptować prawdę i podjąć walkę o swoją
przyszłość albo możesz odrzucić niewiarygodną prawdę o sobie i biernie poddać
się mrocznemu przeznaczeniu.

Siedemnastoletnia Laura
miała powody, by myśleć, że
została zupełnie sama w absolutnie nowej rzeczywisto-

ści. Ku jej zaskoczeniu okazało się, że nigdy tak naprawdę nie
była sama, a koniec
dotychczasowego życia stał się dla niej początkiem nowego
świata wypełnionego
niezwykłymi uczuciami.

Tę książkę
znajdziesz
w naszej bibliotece.

