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IX Gminne Biegi
Ekologiczne

W dniu 24 kwietnia 2015
roku w Pawłowie
obchodzona była 71
Rocznica Pacyfikacji
Pawłowa, aby uczcić
ofiary bombardowania
osady.  Na
obchody przybyli
przedstawiciele Związku
Kombatantów
Rzeczypospolitej,
członkowie
Stowarzyszenia
Przyjaciół Pawłowa. 
 Na uroczystość przybyli
mieszkańcy osady.
Całą akademię
poprzedziła msza święta
odprawiona przez
księdza kanonika Wiktora
Łopucha. Następnie
uczniowie Zespołu Szkół
w Pawłowie
zaprezentowali
wzruszający montaż
słowno-muzyczny.  
Na koniec pod
Pomnikiem Poległych
zostały złożone wiązanki
kwiatów.  
Aby uczcić pamięć
poległych w inny sposób
zorganizowano biegi
ekologiczne ,,Pamięć,
sprawność radość" o
Puchar Wójta Gminny
Rejowiec Fabryczny.

                            Marta 

71 ROCZNICA 
     PACYFIKACJI PAWŁOWA

Żegnajcie!!! 
''Upływa szybko życie, jak

potok płynie czas" - tak
brzmią słowa jednej z

piosenek i rzeczywiście
zanim się obejrzeliśmy, a tu

koniec roku szkolnego.
Oznacza to, że zakończy się

pisanie gazetki. 
Lecz nie ma co się martwić!
Dziennikarze obiecują, że

przez te wakacje zgromadzą
 dużo zdjęć i tematów do

kolejnych gazetek.

.

W dniu 24 kwietnia 2015
roku jak co roku dla
upamiętnienia wydarzeń  
z 1944 roku Zespół Szkół
w Pawłowie zorganizował
Gminne Biegi
Ekologiczne  "Pamięć,
sprawność, radość" o
Puchar Wójta Gminy
Rejowiec Fabryczny.
Uczniowie całej gminy
aktywnie włączyli się do
akcji.

.

.

.

.

.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 6 05/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLECHO Zespołu Szkół w Pawłowie

Europo, witaj nam...

 Każda z klas
przygotowała drobne
przekąski, które są
popularne w danym
państwie. Mogliśmy
spróbować naszych
polskich pierogów,
oliwek prosto z Grecji,
naleśników z Nutellą
czy sera Brie.
Podziwialiśmy stroje
ludowe, tańce i pieśni.
Uczestnicy
zaprezentowali
zwyczaje, tradycje

i zabytki krajów Unii
Europejskiej.  

Na koniec każda
klasa dostała dyplom i
podziękowania od
Pani dyrektor. 

Wygraliśmy w
Turnieju Wiedzy
Prewencyjnej 
 "Jestem bezpieczny
2015"

30 kwietnia 2015 roku
w GOK Pawłów odbył
się gminny
konkurs „Jestem
bezpieczny 2015”
organizowany przez
KW Policji w Lublinie. 
Drużyna w
składzie: Karolina

Lachowska, Paulina
Radomska, Radosław
Szokaluk (uczniowie
klas IV, V, VI)
reprezentujący Zespół
Szkół w Pawłowie
zdobyła I miejsce. 
Nasi uczniowie
zakwalifikowali się do
II etapu - konkursu
powiatowego.

GRATULUJEMY!

.

Klasa V prezentuje Polskę

Klasa IV przybliża nam Grecję Klasa I gimnazjum podczas prezentacji Anglii

14 maja w naszej
szkole odbył się
Międzyszkolny
Konkurs Czytelniczy
„Bajki Charles’a
Perraulta”.
 W konkursie brali
udział uczniowie klas
I-III. Zgłosiło się 5
szkół z gminy
Rejowiec Fabryczny. 

Uczniowie mieli nie
tylko wykazać się
znajomością treści
bajek, ale również
zaprezentować w
pomysłowy sposób
jedną z postaci
bajkowych i pokonać
rywali w
konkurencjach
sprawnościowych

takich jak:
segregowanie ziaren
fasoli, wykonanie
najładniejszego
naszyjnika,
upolowanie
kuropatwy lotką.
Wszyscy wykazali
się świetną
znajomością bajek
Charles`a Perraulta.

I miejsce zajęła NSP
w Kaniem, II miejsce
- Szkoła Filialna w
Krasnem i Szkoła
Podstawowa w
Lisznie, III miejsce -
NSP w Wólce
Kańskiej i SP w
Pawłowie. 
     Gratulujemy!

    Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy -  
 Bajki Charles`a Perraulta

Dzień Europejski

20 maja
obchodziliśmy
Szkolny Dzień
Europejski. W tym
roku uczniowie klas
IV-VI SP i I-III
Gimnazjum
przygotowali
prezentacje krajów
należących do Unii:
Grecja – kl. IV,
Polska – kl. V,
Niemcy – kl. VI,
Wielka Brytania – kl.
I Gim,  
Hiszpania – kl. II
Gim, 
 Francja – kl. III Gim.

.
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 VIII Zlot Miłośników Twórczości Ryszarda  
Kapuścińskiego

Konstytucja uchwalona !

.

Konstytucja została
uchwalona 3 maja
1791
roku. Powszechnie
przyjmuje się, że
Konstytucja 3 maja
była pierwszą w
Europie i drugą na
świecie. Została
ustanowiona ustawą
rządową przyjętą
tego dnia przez sejm.
Wprowadziła
polityczne zrównanie
mieszczan i

szlachty oraz stawiała
chłopów pod ochroną
państwa, w ten
sposób łagodząc
najgorsze nadużycia
pańszczyzny. Zniosła
zgubne instytucje,
takie jak liberum veto.
Przyjęcie Konstytucji
3 maja sprowokowało
wrogość sąsiadów
Rzeczypospolitej
Obojga Narodów.

                        Daria

Nietypowe pytania:

Co to znaczy, gdy
ktoś znajdzie cztery
podkowy?
To znaczy, że
gdzieś koń biega na
bosaka

Ile pomidorów
wejdzie do słoika ?
Pomidory same nie
wejdą, trzeba je
włożyć. 
************************
Białe okrągłe i goni ?
Tabletka na
przeczyszczenie.
**************************

            Wercia
D.Podaruję mamie

kosz wiosny
pierwiosnkowy,
fiołkowy, radosny,
Ze wstążkami, 
z motylami, 
ze świerszczem,
By wieczorem
śpiewały jej wiersze.

     Natalia R.

W dniach od 21 do
22 Maja odbył się
VIII Zlot miłośników
twórczości
Ryszarda
Kapuścińskiego.
Pierwszego dnia o
godzinie 10
rozpoczął się
konkurs pt:
 '' Życie i twórczość
Ryszarda
Kapuścińskiego".
Następnego dnia
również o godzinie
10 rozpoczęły się
Warsztaty

Dziennikarskie.
Odwiedzili nas:
reporter radiowy -
Ryszard
Maciejewski
(dziennikarz Radia
Lublin), reporter
telewizyjny -
Stanisław
Zawiśliński
(dziennikarz, pisarz
i reżyser,
 pracownik Instytutu
Dziennikarstwa
UW), reporterzy
prasowi - Mirosław
Ikonowicz (reporter,

dziennikarz PAP) i
Tadeusz Boniecki
(dziennikarz  Radia
eR).
 O godzinie 12 odbył
o się rozdanie
nagród laureatom
konkursów: " Życie i
twórczość Ryszarda
Kapuścińskiego"
oraz "Zostań
cesarzem
Reportażu". W
pierwszym
konkursie zwyciężył
o Publiczne
Gimnazjum

w Pawłowie, zaś w
drugim konkursie
pierwsze miejsce
przyznano Klaudii
Świetlickiej i Natalii
Ulman, drugie
miejsce zdobyła
Weronika Błaziak,
trzecie - Weronika
Tracz i Aleksandra
Holuk.
Ponadto odbył się
kiermasz książek i
zwiedzanie Izb
Rzemiosła
Pawłowskiego.
Myślę, że

gimnazjalistom
podobała się taka
dwudniowa lekcja
historii o Ryszardzie
Kapuścińskim.
                     
             P@ulin@

                               Trzy ważne dni 
Są trzy święta, o których nie możecie zapomnieć. Pierwsze z nich to
Dzień Matki obchodzony 26 maja, drugie - Dzień Ojca 23 czerwca, a
trzeciego to chyba nie muszę przypominać - to Dzień Dziecka,
oczywiście 1 czerwca. Pamiętajcie, aby złożyć życzenia rodzicom, bo to
najważniejsze osoby w Waszym życiu. Na pewno będzie im miło, gdy
otrzymają od Was dowód waszej miłości i szacunku. Może to być jakiś
drobny prezencik wykonany własnoręcznie lub kwiaty, nawet te łąkowe.
Zapewniam, że sprawicie nimi wielką radość swoim rodzicom i
odwdzięczą się Wam pamięcią na Dzień Dziecka. A w Dzień Dziecka nie
bądźcie egoistami, nie myślcie tylko o prezentach dla Was. Pomyślcie też
o tych dzieciach, które nie mają rodziców, są w Domach Dziecka lub ich
rodziców nie stać nawet na słodycze. Podzielcie się z nimi, proszę. Niech
wszystkie dzieci cieszą się tego dnia.

Wszystkim
Mamusiom
i Tatusiom
życzymy 
dużo, dużo 
szczęścia!

             
.

.

.
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Natura w obiektywie :)

Witajcie wymarzone
wakacje :)

     Wypadek Roberta    
       Lewandowskiego

Robert

Drodzy uczniowie, już
niedługo Wasz
ulubiony dzień w roku:
Zakończenie Roku
Szkolnego. Po tej
uroczystości
zaczynamy wakacje,
a z nimi różne
przygody. Z
ciekawości pytaliśmy
uczniów, jak spędzą
ten „urlop”.
Pierwszym pytaniem
zadanym przez nas
było: „Dokąd jedziesz
na wakacje?”.
Najwięcej osób (51)
wybrało morze lub

jezioro. Następnym
pytaniem było: „Co
najczęściej robisz w
wakacje?”. Tutaj
zwyciężyła przyjaźń,
ponieważ 66 osób
spotyka się z
przyjaciółmi. Ostatnie
pytanie to: „Co lubisz
jeść na wakacjach?”.
Wiadomo, wygrały
lody. Wybrały je aż 72
osoby. To już ostatnia
gazetka, więc
życzymy wszystkim
udanych wakacji! 
 
 Martyna i Oliwka

Każdy wie, że otacza nas piękny
świat, ale czy każdy potrafi to
dostrzec? Dlatego chciałabym wam
przedstawić kilka zdjęć, które
pokażą wam, jak natura jest piękna
i niepowtarzalna :)

Każdy wie, że
otaczający nas świat
skrywa w sobie
różne cuda natury,
które zaskakują nas
swoim pięknem.
Gdy tylko obejrzymy
się wkoło,  na
pewno jesteśmy w
stanie je zobaczyć. 
Ja osobiście
przygotowałam 
kilka zdjęć, które
sama zrobiłam. 
Przedstawiają one
rośliny, które
urzekły mnie swoim
pięknem.
                 Daria   

             

 Nietypowe święta w  
           czerwcu !

1 czerwca- Święto
bułki 
3 czerwca- Święto
dobrej oceny
8 czerwca- Dzień
Dobrych Wiadomości

12 czerwca - Święto
Paznokci
13 czerwca - Święto
Dobrych Rad
15 czerwca - Święto
Wiatru
21 czerwca - Święto
Deskorolki

25 czerwca- Święto
Smerfa
29 czerwca- Święto
Marynarki 

Jak sami widzicie
istnieje wiele
nietypowych świąt.

                         Daria

Robert
Lewandowski
w akcji

Podczas meczu
Bayern-Borussia
Robert
Lewandowski został
kontuzjowany po
zderzeniu z
bramkarzem. W
wyniku czego
doznał
wstrząśnienia
mózgu, pęknięcia
górnej szczęki oraz
kości nosowej. Nie
chciał on
rezygnować z
dalszej gry, dlatego
w kolejnych
meczach grał w
 masce. 

My jako kibice
byliśmy bardzo
przerażeni tym
wypadkiem, ale na
szczęście wszystko
skończyło się
dobrze.
               Daria

Lewandowski


