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                                DZIEŃ KOBIET
W 1910 roku w Ameryce został ustanowiony Dzień Kobiet z
tej racji,  że kobiety powinny także mieć swoje prawa. W
każdym roku obchodzimy to święto 8 marca. Dawniej
prezentem dla kobiety był goździk, natomiast dzisiaj tym
upominkiem są tulipany. Warto by w ten szczególny Dzień
złożyć kobietom życzenia i nie robić im żadnych przykrości.
Niech każda kobieta będzie nie tylko w tym dniu zadowolona
i pełna szczęścia. 
Życzymy wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego!

                                                  WIELKANOC

Wielkanoc-to Święto upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Wtedy idzie się do kościoła z łodygą
prawdziwej palmy bądź z kupioną lub samodzielnie wykonaną, ozdobioną i kolorową
palemką. W większości parafii przed Mszą Świętą organizowana jest procesja z
Najświętszym Sakramentem.W Wielką Sobotę idziemy do kościoła, by poświęcić
koszyczek z produktami spożywczymi. Cały Wielki Tydzień jest okresem, kiedy skupiamy
się na modlitwie, refleksji. W Niedzielę Wielkanocną przed śniadaniem spożywamy
poświęconą zawartość koszyczka. A później zajadamy to wszystko, co zostało wcześniej
przygotowane. Mniam, ale pycha!!!
Nasza redakcja życzy Wam, aby te Święta Wielkanocne wniosły do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

Rekolekcje

W ostatnim dniu Rekolekcji wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Na zakończenie  w
podziękowaniu przekazaliśmy ks. Piotrowi papierowe, uśmiechnięte serce i włóczkową
owieczkę, aby przypominała księdzu parafię Św. Józefa i naszą szkołę. Uczniowie naszej
szkoły złożyli także wielkopostną jałmużnę. Przekazaliśmy ją na trzy cele: środki
higieniczne dla podopiecznych Hospicjum Dobrego Samarytanina, Dar serca materialny w
wysokości 500 zł dla naszego chorego kolegi Alka, materialne wsparcie 365 zł dla kuchni
św. Brata Alberta. Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom za liczny udział w Rekolekcjach
oraz Państwu Wychowawcom i Nauczycielom za trud prowadzenia nas do kościoła.

                       NASZE REKOLEKCJE
     Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne odbywały się w
dniach 6 - 9 marca 2016 roku. Nauki rekolekcyjne głosił ks.
Piotr Drozd – Moderator Ruchu Światło – Życie Archidiecezji
Lubelskiej. Rekolekcje odbywały się pod hasłem: „KRAINA
JEZUSA – Łukasz opowiada o miłosiernym ojcu”. Temat
pierwszego dnia brzmiał: „Zagubiona owca”, drugiego dnia:
„Miłosierny ojciec”, trzeciego dnia: „Miłosierny
Samarytanin”. Razem modliliśmy się i słuchaliśmy nauk
rekolekcyjnych.

Wielkanocna Gazetka
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                                   IMPREZA KARNAWAŁOWA

  Zabawa karnawałowa obyła się 9 lutego. Wzięli w niej uczniowie  klas 4-6.
Oczywiście jak zwykle postaraliśmy się o różne zabawy np. konkurs na
najładniejszą maskę (zdjęcia poniżej). Odbyło się również głosowanie, w
którym uczniowie wybrali najlepszego ich zdaniem nauczyciela roku 2015.
Została nim nasza pani polonistka i wychowawczyni klasy Vc Pani Beata
Marek. Gratulujemy!
Muzyka grała cały czas, za co dziękujemy Panu Tadeuszowi Kubeckiemu,
który jak zawsze potrafił świetnie dobrać repertuar.   Jedzenia nie brakowało
- każda klasa miała przygotowany poczęstunek. Mamy nadzieję, że
każdemu impreza się podobała.

konkurs na najładniejszą maskę

najlepszy nauczyciel roku 2015

zabawa

zabawa

Głosowanie na najlepszego nauczyciela zabawa w sali zabawa w sali

facebook

facebook
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        Witaj Wiosno... Wiosna Już tuż tuż, więc zimowe czapki z głów! 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, obchodzony jest w dniu równonocy
wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca lub dnia
poprzedniego lub następnego. Natomiast pierwszy dzień wiosny
astronomicznej przypada 20 marca. W roku przestępnym wiosna może być
jeszcze jeden dzień wcześniej. Od tych dni pora dzienna jest dłuższa od
pory nocnej. W tym roku 27 marca będzie zmiana czasu, a to oznacza
więcej czasu zabawę oraz naukę.

                               WIOSENNE PRZYSŁOWIA
A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy.
Kwiecień plecień co przeplata trochę zimy trochę lata.
Jak przegrzeje słonko, przyjdzie kwiecień łąką.
Jaskółka i pszczoła lata znakiem to wiosny dla świata.
Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

                                  WIOSENNE ZWYCZAJE
W pierwszy dzień wiosny jest zwyczaj topienia marzanny. Oznacza to że
żegnamy zimę a witamy wiosnę. Marzanna jest to słomiana kukła
przyozdabiana rożnymi, kolorowymi skrawkami materiału. W drugiej połowie
marca przylatują do naszego kraju bociany, co zwiastuje przyjście wiosny.
Najpóźniej, bo czasami na przełomie kwietnia i maj przylatuje jerzyk, i jest to
znak, że wiosna jest w pełni. 
        W okresie wiosennym obchodzimy święta Wielkanocy. Są to święta
ruchome, które zawsze wypadają w pierwszą niedziele po pierwszej
wiosennej pełni księżyca. W tym roku wypadają w dniach 27 marca czyli
Wielkanoc i 28 marca czyli Wielki Poniedziałek, tak zwany śmigus dyngus.
Wesołej Wiosny i Świąt Wielkanocnych życzy cała redakcja,,Naszym
Okiem,,

Wiosnę przez szybę poczułem
(jechałem samochodem)
Świat pobudzony jakiś
Jak te dziewczyny młode

 
Co obok szły chodnikiem
(wiatr włosy im rozwiewał)
I roześmiane takie
Jedną z nich była Ewa

Wiosenna degustacja smaków, czyli przepis na wiosenną sałatkę!

Składniki: sałata lollo bianco, lollo rosso, masłowa, sałatkowy sos koperkowo
ziołowy, pomidory, puszka kukurydzy, cebulki w zalewie octowej i jajka.
 Sposób przygotowania: Umyj, osusz i porwij sałatę, ugotuj na twardo jajka,
obierz i pokrój w ćwiartki. Sparz i obierz pomidory, następnie pokrój na 8
części. Osącz cebulki i kukurydzę z zalewy. Następnie wymieszaj składniki
sałatki, z wyjątkiem jajek, które ułóż na środku salaterki. Przygotuj sos
sałatkowy zgodnie z przepisem na opakowaniu. Polej nim sałatkę i podaj w
salaterce.
                                                          
                                                                      Smacznego!

To na pewno wiosna! NO
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Postacie baśniowe

Star Wars Przebudzenie Mocy

                        Kącik śmiechu

Drobnym druczkiem na ostatniej stronie Książki Rekordów
Guinnessa jest napisane, że wszystkie rekordy należą do
Chucka Norrisa, w reszcie książki są wymienieni ci, którzy
się najbardziej zbliżyli.

Chuck Norris jest w 1/8 Indianinem. Nie ma to nic
wspólnego z jego przodkami, zjadł po prostu jednego.

Bóg stworzył Ewę - pierwszą kobietę. Chuck Norris nadal
tęskni za żebrem.

Kiedy Einstein myślał nad teorią względności, Chuck
Norris podszedł do niego i powiedział 'kwadrat'.

Kiedy Chuck Norris spogląda w niebo, chmury pocą się ze
strachu. Nazywamy to deszczem.

Chuck Norris otworzył puszkę Pandory. Zajrzał do środka,
obejrzał zawartość i zamknął ją.

 
              Wyjście na nową część sagi ,,Gwiezdne wojny"

   
We wtorek 12 marca razem z pozostałymi uczniami klas IV-VI wyszliśmy do
kina Bajka na film pt. "Star Wars. Przebudzenie Mocy"". Film został
nakręcony przez J.J.Adamsa.
        Film opowiadał o tym, że Luke  zaginął i jego siostra Generał Leia
próbuje go odnaleźć. Głównymi bohaterami filmu byli Finn i Rey, którzy
wyruszają w podróż po kosmosie. Film pochodzi z grupy filmów science
fiction, więc nie wszystkim może się spodobać. Mimo to wszyscy świetnie
się bawili. Myślę, że to będzie przez długi czas jedyny temat do rozmów.

Kącik rysunkowy

 Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 22

12 marca 2016r. nasza szkoła była otwarta dla przyszłych zerówkowiczów,
pierwszoklasistów oraz i ch rodziców. Oprowadzani przez przebranych za

postacie baśniowe uczniów klas IV-VI mieli oni okazję zapoznać się  z naszą
placówką - zobaczyć sale lekcyjne, świetlice, basen, stołówkę, bibliotekę. 

Dzieci chętnie uczestniczyły w przygotowanych dla nich warsztatach
plastycznych, kolorując obrazki, wykonując pisanki, kwiatki, owieczki czy
kartki wielkanocne. Wielką frajdą była też możliwość zabawy piłką w sali

gimnastycznej.
Sądząc po minach, możemy stwierdzić,że zarówno nasi mali goście, jak i

ich rodzice wyszli ze szkoły zadowoleni.

NO

Internet

NO
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Wywiad z p. Agnieszką Ponieważ

Przygotowałyśmy koszyczek ze święconką i z samego rana zanosiłyśmy
do Kościoła do poświęcenia, bo był u nas w domu taki zwyczaj, że po
poświęceniu pokarmów, mogłyśmy spróbować ciast i innych smakołyków, a
ja byłam strasznym łakomczuchem. W Niedzielę Wielkanocną zwykle
chodziliśmy na Rezurekcję. W Lany Poniedziałek tata budził nas kropiąc
delikatnie swoimi perfumami.
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa wielkanocna?
- Lubię chyba wszystkie. Rzadko poza Wielkanocą mam okazję zjeść
barszczyk z jajkiem, więc czekam na niego z niecierpliwością. Lubię
faszerowane jajka, zwłaszcza te z pieczarkami. Bardzo lubię wszelkie
serniczki, babeczki i inne słodkie wypieki.
- Gdzie i w jaki sposób spędzi Pani Święta Wielkanocne?
- Święta Wielkanocne tradycyjnie spędzę w towarzystwie najbliższej rodziny.
Odwiedzę swoich rodziców oraz rodziców mojego męża. To również świetna
okazja, by spotkać się z moją babcią, a prababcią moich chłopców. Jest już
w podeszłym wieku, więc chciałabym, by moi synowie mogli spędzić z nią
święta, bo nie wiadomo jak dużo takich wspólnych świąt jeszcze nam
zostało.
- Jakie ma Pani marzenia?
- Moje marzenia są całkiem przyziemne. Marzę o spokojnym życiu,
szczęściu, zdrowiu dla moich najbliższych, o tym bym nie musiała stawać
wobec wyzwań, którym nie byłabym w stanie sprostać. Marzę o tym, by
moje dzieci mogły się rozwijać, by miały swoje pasje. A takim bardziej
„szalony” marzeniem jest możliwość podróżowania w różne niezwykłe
miejsca, zwiedzanie świata.
- Dziękujemy Pani za interesującą rozmowę i życzymy bardzo rodzinnych
Świąt Wielkanocnych.
                                                   Zespół Dziennikarski z klasy 3a

                                             LUBIĘ SWOJĄ PRACĘ
         Wywiad z panią Agnieszką Ponieważ - nauczycielką świetlicy
- Ile lat pracuje Pani w naszej świetlicy szkolnej?
- W świetlicy szkolnej pracuję 11 lat.
- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Lubię swoją pracę, lubię pracę z dziećmi, ponieważ są wdzięcznymi
partnerami, chętnie podejmują różne inicjatywy, są pełne energii, często
kreatywne i bardzo szczere. Kiedy proponowana aktywność nie podoba im
się, powiedzą o tym wprost, nie będą chciały takich działań podejmować,
uczestniczyć w nich. To bardzo wymagający odbiorcy. Ale w jakiej innej
pracy można otrzymać tyle pozytywnych emocji. Dzieci pięknie wyrażają
swoją wdzięczność i sympatię. Robią piękne laurki, przytulają się, cieszą
kiedy się spotkamy.
- Jakie zajęcia najchętniej organizuje Pani uczniom w świetlicy?
- W świetlicy najchętniej organizuję zajęcia plastyczne i taneczne. W dużej
mierze wynika to z moich osobistych zainteresowań. Dobrze jest robić w
pracy to co się lubi, w czym się odnajduje, gdyż w ten sposób łatwiej zarazić
swoją pasją czy zainteresowaniami. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą
zarówno w zajęciach plastycznych, zwłaszcza dziewczynki lubią poznawać
nowe techniki, realizować różne pomysły, często same sugerują co
chciałyby zrobić. Zajęcia taneczne również cieszą się popularnością wśród
uczniów. Zdarza się, że swoimi występami uświetniają różne szkolne
uroczystości.
- Czy ma Pani jakieś hobby?
- Lubię podróżować, poznawać nowe miejsca, chętnie czytam książki
podróżnicze oraz te o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie. Bardzo
lubię jeździć na rowerze, spacerować, spędzać czas aktywnie. Kocham
Bieszczady, czuję się szczęśliwa, gdy mogę tam pojechać, naładować
„akumulatory”. Urzeka mnie ich piękno o każdej porze roku.

- Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
- W wolnym czasie razem z moimi synkami jeżdżę zimą na łyżwach, latem
na rowerach. Staram się rozwijać zainteresowania moich dzieci. Staram się,
by jak najwięcej rzeczy spróbowały, by odnalazły swoje pasje i realizowały
się w tym co kochają, w czym się odnajdują. Wspieram je i poświęcam
każdą wolną chwilę. Razem jeździmy na treningi, zawody. Cieszymy się z
sukcesów, wspieramy w trudnych chwilach. Dzięki nim zaczęłam jeździć na
nartach, pływać na kajakach. Może niedługo nauczę się pływać. Bardzo bym
chciała.
- Jakie zwyczaje wielkanocne pamięta Pani ze swojego dzieciństwa?
- Kiedy byłam małą dziewczynką razem z rodzicami robiłam pisanki.
Najpierw gotowaliśmy jajka w obierkach z cebuli, a potem wydrapywaliśmy
szpileczką lub drucikiem różne wzorki. Razem z siostrą robiłam wielkanocne
stroiki, pomagałyśmy mamie w świątecznych wypiekach. 

                              MOJE PIERWSZE WIERSZE
      W dniu 12 marca 2016 roku odbyła się uroczystość z okazji wręczenia
nagród laureatom Konkursu Plastyczno-Czytelniczego dla Zerówek
Miasta Lublin "Moje pierwsze wiersze". Organizatorami konkursu byli
nauczyciele bibliotekarze: pani Elżbieta Gogłoza, pani Bożena Igras i pani
Małgorzata Parcheta. Na uroczystość przybyła dyrekcja szkoły: pani
dyrektor Małgorzata Frejowska i pani wicedyrektor Dorota Fornalska. Bardzo
licznie przybyli laureaci konkursu wraz z rodzicami oraz nauczycielkami z
zerówek. Uroczystość rozpoczęła pani Elżbieta Gogłoza, która powitała
gości i zapoznała ich z  wynikami konkursu. Następnie pani Bożena Igras
zaprezentowała zdjęcia nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych.
Potem pani dyrektor Małgorzata Frejowska pogratulowała nagrodzonym
dzieciom oraz wręczyła im dyplomy i nagrody. Na zakończenie wszyscy
wybrali się na wystawę pokonkursową.
                                         Zespół Dziennikarski z kl. 3a Wręczanie nagród

NO

NO
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                            UROCZYSTOŚĆ "OTWIERAM KSIĄŻKĘ I ..."

       W dniu 21.03.2016 roku w szkolnej czytelni odbyła się uroczystość z
okazji wręczenia nagród laureatom Konkursu Pięknego Czytania "Otwieram
książkę i ...". Na uroczystości pojawiła się pani dyrektor Dorota Fornalska,
nauczyciele bibliotekarze: pani Elżbieta Gogłoza, pani Bożena Igras, pani
Małgorzata Parcheta oraz laureaci konkursu ze Szkoły Podstawowej nr 22.
Na wstępie pani Małgorzata Parcheta omówiła przebieg konkursu. Potem
pani dyrektor Dorota Fornalska pogratulowała laureatom oraz wręczyła im
nagrody i dyplomy.

Laureaci konkursu:
I miejsce:  Filip Nakonieczny  kl. 1 B, II miejsce: David Bubnov  kl. 1 B,
 Wojciech Gałus  kl. 1A, III  miejsce: 1. Emilia Popiołek  kl. 1A, Julia Piętas 
kl. 1 C. 
I miejsce: Krzysztof Kudelski  kl. 2 B, Adrianna Czerwonka  kl.  2 B
II miejsce: Oleksandr Petrenko  kl. 2 A, III miejsce: Nina Grela  kl. 2 C
I miejsce: Jan Kudelski  kl. 3 B, II miejsce:  1. Hubert Ślepaczuk  kl. 3 B,
Piotr Bucoń  kl. 3 B, III miejsce: Mikołaj Smarzewski  kl. 3 B, Maciej
Szymański  kl. 3 B
I miejsce: Olga Grabowska  kl. 6 A
Wyróżnienie: Pola Marczewska kl. 1A, Wiktoria Antoniak kl. 1B, Maja
Samorańska kl. 2A, Nikodem Florek  kl. 2 C, Maja Ćwikła  kl. 2 C, Dorota
Borkowska  kl. 3 A, Tytus Brzeszczak  kl. 3 A. Marika Brzeszczak  kl. 5 C
Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.
                                                           Zespół Dziennikarski z klasy 3a

Laureaci konkursu

Laureaci konkursu

Wiosenki

Nagrodzone Wiosenki

                                     WIOSENKI I BOCIAN...
    W dniu 18 marca 2016 roku na zielonym dywanie pojawiły się Wiosenki  w
pięknych strojach. Uczennice i jeden uczeń z klas pierwszych wzięli udział w
konkursie na najpiękniejszy strój dla Pani Wiosny. Laureaci konkursu:
I miejsce: Pola Marczewska kl. 1a, Dominika Zabielska kl. 1b i Michał
Jusiński kl. 1c;
II miejsce:Zosia Nowak kl. 1a, Ola Wawrzykowska kl. 1b, Sonia Prawicka kl.
1c;
II miejsce: Hania Śpiewak kl. 1a, Wiktoria Gałkowska kl. 1b, Minewra
Aqayou kl. 1b.
Wyróżnienia: Kasia Zalewska kl. 1b, Łucja Próchniak kl. 1b, Wiktoria
Antoniak kl. 1b i Milena Wieprzowska kl. 1b.
Serdecznie gratulujemy wspaniałego występu wszystkim uczestnikom!

Michał z kl. 1c

NO

NO

NO
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