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1 stycznia to szczególny dzień! 
Niech Nowy Rok przyniesie Ci
radość, miłość, pomyślność i
spełnienie wszystkich marzeń,
a gdy się one już spełnią, niech
dorzuci garść nowych marzeń, bo
tylko one nadają życiu sens!
ŻYCZY CAŁA REDAKCJA NASZYM OKIEM :)

Sprawdzian próbny Zajęcia MAF

         PRÓBNE SPRAWDZIANY SZÓSTOKLASISTY

W tym roku szkolnym trzeci egzamin próbny szóstoklasisty
odbył się 12 stycznia. Uczniowie szóstej klasy sprawdzili
swoją wiedzę przed głównym sprawdzianem w kwietniu
2016r. Egzamin składa się w pierwszej części z zadań z
języka polskiego i matematyki, a w drugiej części z języka
angielskiego. Prawdopodobnie w przyszłym roku nie będzie
egzaminu szóstoklasisty. 
Dobrych wyników i powodzenia życzy cała redakcja
,,Naszym Okiem"

Jest już Nowy Rok- 2016 !
Z tej okazji  życzymy wszystkim
szczęścia i pomyślności
oraz realizacji postanowień na kolejnych 12 miesięcy.
Ledwo za nami Święta Bożego Narodzenia a w szkołach już mówi się o feriach zimowych. W naszym województwie zaczynają się 15 lutego, a kończą
niestety już 28. Podczas ferii wraz z rodziną możemy wybrać na znajdujące się w pobliżu lublina stoki narciarskie czy lodowiska. Nie musimy wyjeżdżać na
drugi koniec Polski, żeby się dobrze bawić. Wystarczy kilka pomysłów i szybko można urozmaicić zwykły spacer z przyjaciółmi :) Warto też rozejrzeć się
po okolicy. W ferie mamy mnóstwo czasu na odkrycie uroków swojego miejsca zamieszkania, o których nie mieliśmy pojęcia. Dobrym pomysłem jest
również zapisanie się na warsztaty np z języka obcego. Ferie to świetny czas do nabycia nowych umiejętności i doświadczeń!

Zajęcia Młodzieżowej Akademii Filmowej - TO JEST TO!
    
Kino Bajka  przy ulicy Radziszewskiego 8 oferuje uczniom zarówno wiedzę, jak i rozrywkę.
Raz w miesiącu odbywają się tam zajęcia, podczas których zgłębiają oni tajniki sztuki
filmowej. Po ciekawie przekazanej dawce teorii odbywa się seans filmowy. Po każdym
spotkaniu uczniowie mają do wykonania zadania, za które zbierają punkty, by na koniec
roku szkolnego wraz z dyplomem ukończenia MAF otrzymać nagrody. W zajęciach
uczestniczą dwie klasy piąte( 5c, 5b ) wraz z panią Beatą Marek oraz Edytą  Dmitruk.
Obie klasy są zadowolone z zajęć i nie mogą się doczekać kolejnych -a to  już niedługo,
bowiem najbliższe spotkanie 10 marca.
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  Dawno,dawno temu żył Mikołaj, który po śmierci rodziców dostał duży
spadek. Nie wiedział,  co zrobić z tym majątkiem, więc zaczął rozdawać
pieniądze ludziom w nocy jako prezenty. Z tej okazji 4 grudnia w naszej
szkole odbyły się Mikołajki. W każdej klasie losowano osoby, którym potem
kupowano prezenty i oddawano je Mikołajowi. Następnie Mikołaj chodził po
korytarzach, dzwonił dzwoneczkiem, wchodził do różnych klas i rozdawał
prezenty odpowiednim osobom. Wszyscy byli zadowoleni ze swoich
prezentów. Dostaną także prezenty od św. Mikołaja, który odwiedzi ich w
nocy z 5 na 6 grudnia. Ale przecież nie dostaliby tych prezentów, gdyby nie
napisali listu, który został wysyłany  do Laponii, gdzie znajduje się siedziba i
pracownia  Św. Mikołaja, który wraz ze swoimi elfami robi zabawki i rozwozi
je dzieciom na całym świecie.

internet

mikołaj

Sweterki na zimę i nie tylko !!! :D
Jeśli zdążyliście już zauważyć, po lewej jest załączony obrazek ze
sweterkami na zimę, pierwszy od lewej jest biały i ma do tego na sobie
czarne serduszko w różne szlaczki. Natomiast drugi jest szary
standardowy, trzeci jest taki biało-szarawy, a ostatni jest jasno różowy i na
pewno jest idealny na te cieplejsze dni. Teraz może coś o butach, buty
zimowe najlepiej żeby były ciepłe i nieprzemakalne, czyli coś takiego jak
trapery. Jeśli chodzi o spodnie to w te zimniejsze dni polecam spodnie
narciarskie, a pod spód jakieś leginsy. Oczywiście jak spodnie to i kurtka,
akurat kurtkę lepiej samemu wybrać, pamiętajcie aby była ciepła i
nieprzemakalna! :D

 
Matlandia uczy matematyki, jest super!

Matlandia – program online wspierający naukę
matematyki w czwartej, piątej oraz szóstej klasie szkoły
podstawowej. Bajkowa sceneria oraz animowane postaci
sprawiają, że dzieci z zainteresowaniem i zaangażowaniem
rozwiązują zadania matematyczne. Program doskonali
biegłość rachunkową, ćwiczy pamięć i logiczne myślenie.
Kładzie nacisk na wykorzystanie matematyki w
codziennych sytuacjach. Zachęcamy do zadań w
Matlandii! MATLANDIA

Nietypowe mikołajki klasy 5c

   We czwartek 3 grudnia nasza klasa Vc wybrała się do świata słodyczy
inaczej zwanego Manufakturą Cukier Lukier. Nauczyliśmy się robić
słodycze - każdy samodzielnie przygotował lizaka, a także dowiedzieliśmy
się, co to jest barwnik spożywczy.Obserwowaliśmy jak bezkształtna masa
zamienia się w różnokolorowe słodkości. Za udane zajęcia zostaliśmy
wynagrodzeni dużą porcją słodyczy w postaci dużego lizaka i dużej paczki
cukierków, a także mogliśmy kupić sobie wiele więcej rzeczy. Każdy z nas
wrócił z Manufaktury  Cukier Lukier zadowolony.                                            

Cukier Lukier

internet

internet

Internet
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                             TEATR W NASZEJ 
                                  SZKOLE!!!

   W naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia teatralne. Były one
przygotowaniem do spektaklu, który mieliśmy obejrzeć nazajutrz. Aktorzy
teatru ARTENES z Wrocławia gościli u nas już trzeci raz. Trochę z nami
poćwiczyli. Opowiedzieli nam wiele ciekawostek. Między innymi, że w
masce dużo trudniej się występuje ze względu na jej wagę i utrudnienia w
mowie. Pod koniec każdy mógł poczuć się jak aktor. Mieliśmy okazję, aby
pokazać swój talent - odgrywaliśmy w parach krótką scenkę. Wszyscy
bardzo dobrze się bawili. Nie mogę się doczekać następnego spotkania.

Mity greckie  - na scenie                                                                  

 We środę 9 grudnia wybraliśmy się do teatru na spektakl pt. "Mity greckie''.
Bohaterką spektaklu była Atena, która wyszła z głowy Zeusa. Ważnym
zadaniem tej bogini było powstrzymanie Pandory przed otworzeniem puszki.
Zeus wysłał na ziemię Pandorę - najpiękniejszą kobietę świata -  aby przez
swoją ciekawość otworzyła puszkę, w której znajdywały się wszystkie
nieszczęścia świata,wręczoną jej przez niego. Niestety Atenie nie udało się
powstrzymać Pandory i troski i kłopoty pozostały na ziemi między ludźmi.
Przedstawienie było bardzo ciekawe i efektowne. Aktorzy bardzo się
postarali. Spektakl wszystkim się podobał. Był dla nas świetną powtórką
zagadnień mitologicznych.
                                              

  Nudzisz się? Sięgnij po ciekawą książkę, a nuda zniknie!

Nie trać  czasu na bezczynne siedzenie przed telewizorem, komputerem czy
inną rzeczą. Przeczytaj książkę przygodową, akcji lub innego rodzaju.
Polecam do przeczytania książki z serii pod tytułem ,,Magiczne drzewo".
Opowiada ona o trzech przyjaciołach: Jakubie Ross, na którego wszyscy
wołają kuki, Gabi i Blubku. Odkrywają oni różne rzeczy z potęgą magii, np:
-Czerwone krzesło, siadali, i wypowiadali życzenia.
-Kostka do gry, jeśli wypadła jedynka, masz pecha i dostaniesz coś innego
niż chciałeś, a jeśli wypadnie szóstka dostajesz to, czego chcesz dostać a
nawet więcej, kostka ma trzy jedynki i trzy szóstki.
Książki z tej serii: Czerwone krzesło, Olbrzym, Tajemnica mostu,
Pojedynek, Gra, Świat olbrzymów, Cień Smoka.    

warsztaty teatralne

Warsztaty - świetna zabawa

                                            SUPER GRA

Kiedy za oknem pada deszcz, a człowiek siedzi na kanapie i się nudzi...
Właśnie wtedy można zagrać w jakąś grę,np.w komputerową. Przy tej, którą
chcę Wam polecić, na pewno nie będziecie się nudzić.  Move or Die( w
języku polskim: ruszaj się lub giń) to najnowsza, bardzo dynamiczna gra
akcji. Produkcja pozwala nawet czterem znajomym siedzącym na jednej
kanapie rywalizować ze sobą. Możliwe jest także zmierzenie się poprzez
internet z graczami z całego świata. Ten wariant pozwala na zdobywanie
punktów doświadczenia, które umożliwiają odblokowanie nowych bohaterów
i trybów gry. W Move or Die grać można także samemu. Gracz zmaga się
wtedy ze sterowanymi przez komputer przeciwnikami. Polecam  tą grę i
myślę, że poprzez ciekawą fabułę każdemu się spodoba.

MOVE OR DIE

.
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ICEMANIA

                                                                          Zima, zima,zima...        
      W tym roku zima była u nas parę dni. Ten czas spędziliśmy na dworze, lepiąc bałwana,
zjeżdżając na sankach oraz urządzając bitwy na śnieżki. Niektórzy w tamte ferie byli w
górach, a inni na stoku przy Globusie. Niestety śnieg wieczny nie jest i na razie mamy
wiosenną pogodę. Jednak większość z nas ma nadzieję, że mróz i śnieg jeszcze wróci. Na
razie można się cieszyć lodowiskiem. To wsaniały obiekt mogący pomieścić wielu łyżwiarzy, i
tych początkujących i zaawansowanych. Mam oczywiście na myśli Icemanię. Są plany, by
była otwarta cały rok - byłoby super! 

VC

VIB

VBICEMANIA

SUPER ZABAWA NA LODZIE!

  W dniu 4.02.2016r. klasa 5c, 5b oraz 6b poszły na lodowisko Icemania przy
Alejach Zygmuntowskich.Te klasy przebywały na lodowisku przez ponad
godzinę - wszyscy zgodnie stwierdzili, że zbyt krótko!  Na lodowisko klasy
dojechały oraz wróciły autobusem MPK. Tłok by wielki - jechało prawie 60 osób
z naszej szkoły. Niektóre dzieci uczyły się jeździć, lecz większość umiało.
Miejsca wystarczyło dla wszystkich. Wszystkim bardzo podobał się pobyt na
łyżwach.

NO NO

NO

NONO
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W dniu 10.12. 2015 roku klasa 3a wybrała się na
wycieczkę do Manufaktury Słodyczy Cukier
Lukier w Lublinie. Na miejscu mogliśmy na własne
oczy zobaczyć jak powstają lizaki. Pani
prowadząca zajęcia przygotowała karmelową
masę, wylała ją na blat i barwiła naturalnymi
barwnikami. Potem pokazywała w jaki sposób
można kolorowe ruloniki połączyć ze sobą, aby
powstał lizak. Następnie każdy z nas podchodził
do pani i samodzielnie zwijał lizaka. Na
zakończenie dwugodzinnej wizyty w
Manufakturze Słodyczy wszyscy uczestnicy
wycieczki otrzymali rożek z cukierkami. 
                              Zespół dziennikarski z kl. 3aW Manufakturze Słodyczy Zajęcia w Manufakturze Słodyczy

Zwijanie lizaka Klasa 3a w Manufakturze Słodyczy Słodka praca Słodycze z Manufaktury

                                              JASEŁKA
     Przed świętami Bożego Narodzenia w dniu 21.12.2015 r. w szkole zostały
wystawione jasełka. Aktorami występującymi w jasełkach byli uczniowie z
klasy 3a, uczniowie z XIX LO oraz seniorzy z Koła Teatralnego. W trakcie
występu aktorzy śpiewali kolędy oraz odgrywali sceny związane z Bożym
Narodzeniem. Aktorzy występowali w ciekawych strojach, a scenografią
była szopka przygotowana przez rodziców. Jasełka bardzo się podobały i
widzowie nagrodzili artystów gromkimi brawami. Przedstawienie zostało
przygotowane przez panią Marzennę Grabowską-Wójcik oraz panią Elżbietę
Czarnotę.
W niedzielę 10.01.2016 roku jasełka zostały zaprezentowane w Kościele pw.
Świętego Józefa. Występ dostarczył widzom wielu pozytywnych emocji.
Młodzi aktorzy otrzymali gorące brawa, gratulacje oraz słodkie upominki.

Jasełka w szkole

Aktorzy z klasy 3a Aktorzy po występie

NO NO

NO NO NO Internet
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Jasełka w Kościele Jasełka w Kościele

Jasełka seniorów W Domu Seniora

                                       LUBIĘ SWOJĄ PRACĘ
Wywiad z panią Marzenną Grabowską-Wójcik wychowawczynią klasy 3a
- Ile lat pracuje Pani w zawodzie nauczyciela, a ile w naszej szkole?
- W zawodzie nauczyciela pracuję 31 lat od 1984 roku, kiedy to powstała
nasza szkoła. Początki pracy były trudne, ponieważ nie było sali
gimnastycznej, basenu, a szkołę należało wyposażyć w niezbędne meble i
pomoce. W okresie wakacyjnym poprzedzającym otwarcie nowej szkoły
nauczyciele i rodzice pomagali w porządkowaniu budynku.
- Jak wspomina Pani swój pierwszy dzień pracy w szkole?
Pewnie trochę się obawiałam, czy sobie poradzę. Byłam ciekawa jakie dzieci
przyjdą do mojej klasy. Ogólnie cieszyłam się, że rozpocznę pracę.
Pamiętam, że rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się na świeżym powietrzu
przed głównym wejściem do szkoły.
- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Oczywiście, że lubię swoją pracę. Czy przychodziłabym do Was
codziennie, gdyby tak nie było? Szczególnie lubię wymyślać dla uczniów
nowe zaskakujące zadania.
- W jaki sposób spędza Pani wolny czas?
- W dorosłym życiu nie ma dużo wolnego czasu. Są jednak ferie zimowe i
wakacje, gdy tego czasu jest trochę więcej. Wolny czas spędzam w różny
sposób. Czytam książkę, oglądam dobry film, spotykam się z przyjaciółmi.
Lubię ugotować coś dobrego dla przyjaciół.
- Jakie ma Pani hobby?
- Bardzo lubię jeździć na działkę i eksperymentować. Sadzę nowe roślinki i
obserwuję jak rosną. Wyhodowałam wielką, żółtą dalię, którą potem
wszyscy podziwiali. Moim hobby jest zbieranie starej biżuterii. Inne hobby to
podróże w miejsca związane z historią Polski i Europy. Najwspanialszą
podróż odbyłam na wschód Europy śladami naszych przodków. Moim
marzeniem jest podróż dookoła świata.

- Jakie książki lubi Pani czytać najbardziej?
- To zależy w jakim jestem humorze. Generalnie lubię książki historyczno-
polityczne, a szczególności reportaże. Lubię sięgać po książki klasyczne,
ale gdy wpadnie mi w ręce dobry kryminał też chętnie go przeczytam.
- Czy lubi Pani sporty zimowe, a jeśli tak to jakie?
- Lubię zimę, ale pod warunkiem, że jest śnieg i mróz. Kiedyś jeździłam na
nartach, a obecnie na łyżwach.
- Gdzie i w jaki sposób zamierza Pani spędzić ferie zimowe?
- Bardzo nietypowo, ponieważ otrzymałam zaproszenie nad morze. Nie
byłam jeszcze nigdy nad morzem zimą, toteż zapewne skorzystam z
zaproszenia. Zamierzam wybrać się do Pragi stolicy Czech. Planuję coś
ciekawego przeczytać, wybrać się do teatru, kina oraz spotkać się z
przyjaciółmi.
                                                         Zespół dziennikarski z klasy 3a

Wywiad

            JASEŁKA W DOMU SENIORA
   Aktorzy z Domu Seniora przy ulicy Rzeckiego
zaprosili uczniów z klasy 3a i 1a. Jasełka w
wykonaniu aktorów-seniorów w dniu 11 stycznia
2016 roku obejrzały wspólnie z uczniami pani
dyrektor Małgorzata Frejowska i pani Dorota
Fornalska. Widzom podobała się nie tylko gra
aktorów, ale również oryginalne stroje. Po
spektaklu uczniowie mieli możliwość
porozmawiać na temat występu z aktorami. To
spotkanie w Domu Seniora pozostanie na długo w
pamięci jego uczestników.
                        Zespół dziennikarski z klasy 3a

NO NO

NO NO

NO



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 39 02/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Naszym okiem

                    MOJA PRZYGODA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
      Rozmowa z Julią Gontarz uczennicą klasy 3a laureatką konkursu

- Dlaczego wzięłaś udział w II Wojewódzkim Konkursie Literacko-
Plastycznym „Moja przygoda w bibliotece szkolnej”?
- Wzięłam udział w konkursie, ponieważ zainteresował mnie temat. Ponadto
zachęciła mnie pani wychowawczyni, a w domu zmotywowała mnie mama,
której bardzo podobał się szkic tej pracy.
- Co przedstawia twoja praca?
- Moja praca przedstawia dwie dziewczynki siedzące przed stołami –
żyrafami i drzewo wiedzy.
- Jaką techniką plastyczną wykonałaś swoją pracę?
- Pracę wykonałam tuszem. Zaostrzony patyk moczyłam w tuszu,
rysowałam nim kontury. Wewnątrz malowałam kolorowym tuszem za
pomocą pędzla.
- Ile czasu zajęło ci wykonanie pracy plastycznej?
- Wykonanie tej pracy plastycznej zajęło mi około czterech godzin.
- Które miejsce zajęłaś w tym konkursie i jaką otrzymałaś nagrodę?
- Zajęłam pierwsze miejsce i otrzymałam dyplom oraz książkę pt. „Ania z
Zielonego Wzgórza”.
- Gdzie i kiedy odbyło się wręczenie nagród?
- Wręczenie nagród odbyło się 13 stycznia 2016 roku w SP nr 10 w Lublinie.
- Czy lubisz zajęcia plastyczne w szkole?
- Lubię bardzo, bo można rozwijać talent plastyczny.
Dziękujemy za rozmowę.
                                            Zespół dziennikarski z klasy 3a

Julia i jej nagrodzona praca

                            Zimowe ludki

          Ptaki w lesie już nie śpiewają,
          a zimowe ludki na białych skrzypcach grają.
          Zwierzęta mają już dosyć spania,
          chcą dłużej posłuchać ładnego grania.
          Niestety już spania czas.
          Borsuk do swej nory wlazł,
          Wilk poluje na królika,
          Więc za krzaki szybko zmyka.
          Zimowe ludki skończyły grać.
          Ze zwierzętami kładą się spać.
                                       Dorota Borkowska kl. 3a

                    Nie trać zimy
          Biały śnieżek sypie z nieba,
          pokrył właśnie wszystkie drzewa.
          Widać białe już polany
          i stojące tam bałwany.
          Wszystkie górki i góreczki
          są pokryte przez saneczki.
          Sto lub tysiąc jest narciarzy,
          sto lub tysiąc już łyżwiarzy.
          Więc i ty rusz się kapkę.
          Wkładaj kurtkę oraz czapkę.
          Przestań się w komputer gapić.
          Szkoda piękną  zimę tracić.
                               Tytus Brzeszczak kl. 3a

                           Zimą
          Spadł śnieg gęsty i biały
          Odkrywa świat cały.
          Spadł on z nieba,
          Zakrywa gałęzie i drzewa.
          Dzieci jeżdżą na sankach
          I lepią dużego bałwanka.
          Rzucają do celu śnieżkami
          I jeżdżą szybkimi nartami.
          Zwierzęta już się z nami
          Nie spotkają,
          Tylko w zimowy sen zapadają.
                    Olaf Wronikowski kl. 3a

                            Śnieg

          Gdy śnieg prószy,
          wtedy wszystkim marzną uszy.
          Wszyscy się cieszą
          i bałwana teraz lepią.
          Niektórzy na sanki chodzą
          i na górki wychodzą.
          Na jabłuszkach też zjeżdżają
          i po śniegu śmigają.
          Dzieci śnieg kochają,
          Bo z niego wielką radość mają.
                           Piotr Pepera kl. 3a

                Zimowi przyjaciele
          
          Luty śniegiem nas raduje,
          Zima sanki już szykuje.
          A Pan Bałwan smutny stoi,
          Przyprószony, przymrożony…
          Dziewczynki o nim zapomniały,
          Bo pamiętać nie chciały.
          Chłopcy go porzucili
          I wciąż szczęśliwi byli.
          W głowie bałwanka krążyły smutki.
          Liczył, że ktoś go złapie za nosek malutki.
          Aż tu nagle patrzy bałwan,
          W jego stronę pędzi ktoś.

          Sanki ciągnie, narty niesie…
          Może Grudzień, może Wrzesień?
          Lecz młodziutka to osoba
          I taka biała.
          Kogo niesie? Po co niesie?
          Czy odwiedzi bałwana?
          Oto Zima z sanek wraca
          I bałwana ciepło wita.
          Zima piękna, zima biała.
          Super zima – Bałwanica.

                            Julia Gontarz kl. 3a

Bałwanki

NO
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                             SUKCESY UCZNIÓW KLAS 1-3

     Maciej Lewandowski uczeń klasy 2 b zajął I miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym „Moja Ojczyzna”.
Stanisław Klimek kl.1 a, zdobył III nagrodę w II Wojewódzkim Konkursie
Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracje twórczością Kornela
Makuszyńskiego”-  Zamość 2015.
Uczeń klasy 3 b, Gabriel Kuzdraliński uczeń klasy 3b zajął I miejsce w
Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Moja największa przygoda
wakacyjna”.
W II Wojewódzkim Konkursie Literacko- Plastycznym „Moja przygoda w
bibliotece szkolnej” Karolina Kopycińska kl. 3a otrzymała II, Julia Gontarz I
nagrodę, a Wiktor Szwedo kl. 3a wyróżnienie, Natalia Bednarska kl. 2c- I
miejsce i Emilia Banach kl. 2c - III miejsce, Zofia Nowak kl. 1a- I miejsce,
Emilia Popiołek kl. 1a- III miejsce.
Nagroda w  Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Mój Przyjaciel Miś”:
Wojciech Gałus kl. 1a. Adam Gąsik kl. 2a, Oliwia Witkowska kl. 3a -
nagroda, Aleksandra Wawrzykowska kl. 1b, Natalia Bednarska i Wiktor
Bojarski z kl. 2c,Kamil Urbański kl. 1c, Olaf  Wronikowski i Karolina
Kopycińska z kl. 3a – wyróżnienie.
W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Co lubię w jesieni” - Alan
Raznatowski kl 2a –nagroda, Wiktoria Gałkowska kl. 1b, Hanna Nowak kl.
3b, Julia Mika kl. 2b- wyróżnienie.
Julia Gontarz kl. 3a otrzymała nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Jesienne duszki i skarby” zorganizowanym przez MDK w
Krakowie oraz I miejsce w kategorii ozdoba choinkowa w Ogólnopolskim
Konkursie Bożonarodzeniowym.

                              SUKCESY UCZNIÓW KLAS 1-3

Dorota Borkowska kl. 3a zajęła III miejsce w  Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Mój przyjaciel Miś”.
Jakub Gicala kl. 3a  otrzymał nagrodę w Międzyszkolnym Konkursie
Plastycznym  „Bombka Bożonarodzeniowa”.
Mielniczek Filip- I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno-
Literackim „Przyjazna Zebra – Bezpieczeństwo Dzieci W Ruchu Drogowym”
.
Małgorzata Godek kl. 3b otrzymała wyróżnienie w Konkursie Poezji, Prozy i
Pieśni Patriotycznej im. Ryszarda Kaczorowskiego pod patronatem
Prezydenta Miasta Lublin.
Ernest Lechus kl. 1b uzyskał wyróżnienie w III Edycji Konkursu
Plastycznego ,,Kalendarz adwentowy”.
Laureaci Szkolnego Konkursu Plastycznego "Choinka moich marzeń".
Konkurs Plastyczny - klasy I: I miejsce-Barska Martyna kl.Ia, II miejsce-
Żabicka Blanka -kl.1c, III miejsce -Lechus Ernest kl.1b. Wyróżnienia:
Zofia Nowak kl.1a, Winniewski Cyryl kl.1a, Próchniak Łucja kl.1b, Palak
Natasza- kl.1c, Nakonieczny Filip kl.1b, Jusiński Michał kl.1c. 
Konkurs Literacki klasy II: I miejsce-Komar Weronika kl.2b, II miejsce-
Borowiec Maja kl.2a, III miejsce Grela Nina kl.2c. Wyróżnienia: Świtała Laura
kl.2b, Słoboda Karol kl.2b, Tylec Oskar kl.2b, Kosobucki Daniel kl.2b.
Konkurs Literacki klasy III: I miejsce Gontarz Julia kl.3a, II miejsce Godek
Małgorzata kl.3b, III miejsce Szwedo Wiktor kl.3a. Wyróżnienia:
Turowska Kinga kl.3b, Witkowska Oliwia kl.3a, Wronikowski Olaf kl.3a,
Brzeszczak Tytus kl.3a, Sołdek Przemysław kl.3a, Filiks Adam kl.3a.

         Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursów!

                      NASZE POMYSŁY NA FERIE ZIMOWE
       W czasie ferii zimowych mamy mnóstwo wolnego czasu. Aby się nie
nudzić proponujemy uprawianie sportów zimowych. Kiedy dopisze śnieżna
pogoda można jeździć na nartach, sankach lub jabłuszkach pamiętając o
zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Ze śniegu możemy ulepić bałwana,
zbudować igloo, zrobić śnieżki, którymi rzucamy do celu. Na śniegu
możemy wydeptywać ciekawe kształty oraz zrobić „aniołka” czy „orła”. Miło
można spędzić czas na lodowisku jeżdżąc na łyżwach. W czasie niepogody
możemy wybrać się na basen, do kina albo pozostać w domu i przeczytać
ciekawą książkę. Zachęcamy, aby czas ferii zimowych spędzić wspólnie z
rodziną, przyjaciółmi, kolegami i koleżankami. Życzymy  Wam ciekawych i
bezpiecznych ferii zimowych.
       Zespół dziennikarski z kl. 3a: Dorota Borkowska, Tytus Brzeszczak,
Julia Gontarz, Piotr Pepera, Olaf Wronikowski  

Orzełek na śniegu

Zjazd na sankachLepienie bałwana
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