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To właśnie my-Społeczniaki!

W trakcie tego uroczystego
dnia czekały nas warsztaty,
zabawy, msza w kościele,
a nawet wielka gala w
Muzie, pochód i rozdawanie
baloników ludziom w
mieście. Cały dzień
rozpoczął się od tego, że
wszyscy spotkali się w
swoich klasach, aby

za chwilę wyruszyć do
kościoła. Po powrocie
zatańczono poloneza,
zakopano kapsułę czasu,
która zostanie otwarta w
2050 roku, a następnie
odsłonięto pomnik,
przypominający nam o
założycielce naszej szkoły
 - Urszuli Zboruckiej.

Cały dzień był bardzo
uroczysty, lecz nie był
nudny, ponieważ został
urozmaicony
interesującymi
warsztatami. Życzymy
naszej Szkole kolejnych 25
lat!!!
Krzysztof Jurkowski

W piątek, 15 maja 2015 r. nasza szkoła, czyli Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady
Europy w Lubinie, obchodziła swoje 25-lecie!

Urodziny naszej Szkoły!

Świętujemy!
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Pani Dyrektor Marta Pilecka-Lalewicz przemawia w CK Muza.

Taki pomysł spodobał
się nauczycielom i
przystąpiono do
realizacji projektu.
Kamery użyczyła Nina
Wilk, a wszystko było
kręcone pod opieką
pani Justyny
Zaryczańskiej. Celem
filmu było pokazanie
szkoły w jak
najciekawszy sposób.
Aktorami byli
uczniowie SSP i
nauczyciele, którzy
uczą w naszej
podstawówce. I tak
powstała idea
przeżywania historii z
wymachującą
mieczem panią
Moniką, dorównywania
umiejętnościom
plastycznym Leonardo
da Vinci'emu,
polowania na tygrysy
w wykonaniu
niezastąpionego

pana Tomka czy
rozszyfrowywania
Enigmy z panem
Rafałem. Kręcenie
scen było samo w
sobie trudne,
potrzebnych było kilka
ujęć i dużo
kombinowania, aby
osiągnąć oczekiwany
efekt. Wiele razy
zmienialiśmy
scenariusz,
dodawaliśmy nowe
ujęcia. Dodatkowo
niektóre sceny trzeba
było powtarzać.
Mordercze słońce,
porywisty wiatr,
straszne mrozy – nic
nie zatrzymało naszej
ekipy filmowej.
Następną kwestią było
samo montowanie.
Zajął się tym Michał
Drążek, przy okazji
konsultując się z
nauczycielami,

czy aby na pewno
wszystko jest w
porządku. Możemy
zdradzić, że mało
brakowało, aby w
Muzie pokazana
została wersja bez
prezentacji Dyrekcji
szkoły! Ostateczna
wersja, która została
wyświetlona w Muzie,
była poprawiana aż
sześć razy. Mimo
trudów tworzenia,
montowania, uczenia
się tekstów „na
szybko” - jesteśmy
zadowoleni z naszej
pracy i mamy
nadzieję, że spodobała
się ona i innym
uczniom oraz
nauczycielom.

Olga Młynarz

Film miał mieć charakter reklamowy, informacyjny, ale Olga Młynarz i
Michał Drążek, twórcy scenariusza, zmienili go w informacyjną parodię.

Film o naszej dwudziestopięcioletniej szkole

Uroczysty pochód wyrusza spod szkoły.

Zespół Flying Heads i nasi absolwenci.

Galę poprowadziły
panie wicedyrektor:
 Beata Petrykowska i
Pani Chrząstowska-
Ekiert oraz pan Paweł
Gałczyk. W trakcie
wystąpił zespół
muzyczny Flying
Heads, w którym grają
absolwenci naszej
szkoły. Grupa
zaśpiewała dwie
piosenki. Potem
przeżyliśmy podróż w
czasie, bo obejrzeliśmy
prezentację na temat
historii naszej szkoły.
Stare zdjęcia wywołały
duże emocje. Podróż w
czasie jest świetna!

Nie wiem, dlaczego nie
wynaleziono jeszcze
wehikułu czasu.
Zobaczyliśmy też
bardzo śmieszny film
nakręcony z okazji 25-
lecia. Rozbawił nas do
łez! Wysłuchaliśmy też
utworu "Niewidzialna
dłoń", który zaśpiewała
nasza zdolna
koleżanka Alena
Tomaszewska.

Krzysztof Jurkowski

W CK Muza w Lubinie w dzień 25-lecia naszej
Szkoły odbyła się wielka gala.

Niezwykła podroż w czasie
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Wielu z nas wybrało
zajęcia sportowe, inni
warsztaty grania na
bębnach albo pilates.
Wszyscy, którzy
interesują się przyrodą,
wybrali warsztaty
pszczelarskie.
Podczas warsztatów
miodowych
moglibyśmy robić
woskowe świeczki, a
pod koniec dostaliśmy
małe słoiczki, w
których lśnił miodek z
pasieki. Miodek  był
bardzo dobry i

wszystkim smakował.
Każdy podziękował  i
wszyscy poszli na
grilla. Naszym zdaniem
warsztaty były bardzo
ciekawe. Nauczyliśmy
się, że wosk jest
wytwarzany z potu
pszczół.
Dowiedzieliśmy się też,
jak powstaje miód.

Maciej Czuper 
i Maciej Mika Jak powstaje miód? Zajęcia z bębnami to była frajda!

Pyszny poczęstunek

Panie kucharki od
samego rana
przygotowywały, a
potem grillowały dla
nas pyszne  kiełbaski,
karkówki oraz
szaszłyki. Dla nikogo
z gości, uczniów,
nauczycieli i
absolwentów nie mogł
o zabraknąć

miejsc (ale i tak
zabrakło), więc na
szkolne podwórko
wystawiono ławki i
krzesła z klas 1-3.
Każdy mógł spróbowa
ć przepyszne mięsa,
skosztować
szaszłyka lub
poczęstować się
sałatką warzywną.

Na jednym ze stołów
czekały napoje, więc
można było napić się
wody lub soku, ale
można było również
skosztować
soczystych,
owocowych
szaszłyków i wafli,
które zostały
przygotowane

w czasie warsztatów
dla klas 1-3 SSP.
Wszystkim bardzo
smakowało. Nasze
panie kucharki to
mistrzynie!

Bartek Leszczyński i
Gracjan Chaczko

Nikt nie przechodził obojętnie obok stołów ze smakołykami i grilla, obok których krzątali się nasi
mistrzowie kuchni.

Grill na 25-lecie

Warsztaty kulinarne Efekt pracy najmłodszych - zdrowo i smacznie!

W czasie obchodów dwudziestopięciolecia
SSP mieliśmy do wyboru różne warsztaty.

Dla każdego coś miłego
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Dla naszej Szkoły życzenia!
To wszystko za to,
że czekasz na nas, Szkoło, całe lato.
Za polski, angielski, matematykę,
muzykę, niemiecki, fizykę,
i wszystko co lubimy,
co znowu po wakacjach zobaczymy.
Obiadki w stołówce smakują,
oko cieszą obrazki, które wszyscy na
plastyce malują,
i bawi to, co panowie na w-f szykują.
Kartkówki są mniej ciekawe,
ale potem panie szykują zabawę,
konkursy w szkole organizują,
a o wynikach na apelach szkolnych informują.
Wszystko tutaj jest ciekawe,
w kochanej Szkole żwawe!
100 lat Szkoło!!!
Miłosz Kaczmarek

Płyta upamiętniająca Sp. Urszulę Zborucką.

W tym czasie warto
wymyślić coś, co jest
związane z
aktywnością fizyczną.
Cały rok szkolny
oglądaliśmy telewizję i
graliśmy na
komputerze, więc
warto zrobić coś
pożytecznego. Jeśli
masz piłkę, rower - nie
pozwól im stać w
piwnicy! Zacznij
relaksować się
podczas jazdy
rowerem wzdłuż
malowniczych pól i
wzgórz, ciesz się
wiatrem we włosach!
Nie dawaj też spokoju
piłce, idź na boisko

i kop w nią ile sił!
Można zrobić coś
mniej sportowego.
Warto pojechać do
lasu, by obserwować
przyrodę, lub wybrać
się nad jezioro i pływać
rowerem wodnym.
Zawsze można też
opalać się na piasku w
pobliżu jeziora. Jeśli
jest za gorąco, nie
zostawaj w domu.
Zapisz się do klubu
fitness albo tańca i kup
lekcje na okres
wakacyjny. Możesz
uczyć się tańczyć lub
obudzić mięśnie. To na
pewno się sprawdzi.
Oczywiście, jest wiele

innych sposobów na
spędzenie wakacji;
zawsze można zrobić
coś pożytecznego w
domu. Ogranicza Was
tylko własna
wyobraźnia, więc
sprawcie sobie
cudowne, wymarzone i
niezapomniane
wakacje 2015!

Miłosz Kaczmarek

Wszyscy są bardzo zadowoleni, kiedy przychodzą wakacje. To czas odpoczynku od codziennych obowiązków, możemy pomyśleć o czymś innym
niż podręczniki i oceny.

Aktywne wakacje!

Sport to zdrowie!
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