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                                                                                                      ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Ten dzień ma na celu zachęcać ludzi, żeby sprzątali Ziemię. Organizatorzy chcą uświadomić ludziom, jak
kruchy jest ekosystem naszej planety. Dzień Ziemi w Polsce obchodzimy od 1990 roku, czyli już od 26 lat. Najwcześniej zaczęto obchodzić te święto w
1970 roku.
Wielu ekologów uważa, że takich dni w roku powinno być wiele więcej. Z dnia na dzień Ziemia zanieczyszcza się coraz bardziej, co może bardzo pogorszyć
stan roślin, a to dzięki oddychamy. Dlatego powinniśmy bardziej dbać o ziemię i segregować śmieci.               
                                                                                                                                                                                              Dominik Martyna

   W dniu 22.04.2016 r.uczniowie z klasy 2a zaprezentowali
przedstawienie o tematyce ekologicznej w związku z
obchodzonym Dniem Ziemi. Uczniowie zostali przygotowani
do występu przez p.Mieczysławę Bakaj i p. Ewę Mudę.
Poprzez piosenkę ekologiczną i scenki w lesie widzowie
mogli dowiedzieć się w jaki sposób należy dbać o nasze
środowisko.
 

                        MY RÓWNIEŻ SPRZĄTALIŚMY ŚWIAT
20 kwietnia br. kilka klas z naszej szkoły wzięło udział w
sprzątaniu okolicy naszej szkoły. Uczniowie klasy 2c, 4b,
5b, 5c oraz nasi koledzy z LO wybrali się do pobliskiego
wąwozu. Śmieci było dużo, ale większość została
posprzątana. Na pierwszy rzut oka można było zobaczyć
różnicę przed i po sprzątaniu. Mamy nadzieję, że przez
dłuższy czas będzie tam czysto. To była świetna zabawa.

Przedstawienie

Vc sprząta wąwóz

Vb również w wąwozie

                     JUŻ PO SPRAWDZIANIE
5.04.2016r. odbył się sprawdzian szóstoklasisty, który
składał się z dwóch części: polonistyczno- matematycznej
oraz z języka angielskiego. Wszyscy na początku się
stresowali. To ostatni rocznik, który pisał sprawdzian. Mamy
nadzieję,  że wyniki są jak najlepsze.
                                                           Klaudia Iwanowska
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Henryk Sienkiewicz

Muzeum H.Sienkiewicza w Oblęgorku

   O Henryku Sienkiewiczu

Henryk Sienkiewicz urodził się we wsi
Wola Okrzejska w powiecie
łukowskim w zubożałej rodzinie
szlacheckiej, pieczętującej się herbem
Oszyk, po mieczu wywodzącej się z
Tatarów[a] osiadłych na Litwie. Jego
rodzicami byli Józef Sienkiewicz
(1813–1896) i Stefania Sienkiewicz z
domu Cieciszowska (1820–1873). Był
jednym z sześciorga dzieci (miał
cztery siostry i brata). Wola Okrzejska
należała do babki pisarza, Felicjany
Cieciszowskiej. Został ochrzczony w
sąsiedniej miejscowości Okrzeja w
kościele p.w. św. Piotra i Pawła,
ufundowanym przez prababkę
pisarza.Rodzina z czasem przeniosła
się do Grotek, potem do Wygnanowa,
Potkanny koło Przytyka, następnie do
Grabowców i Wężyczyna, by
ostatecznie od roku 1861 zamieszkać
w Warszawie.

             2016      

          Rokiem

           Henryka

       Sienkiewicza

Nowele H. Sienkiewicza

1872 Humoreski z teki Worszyłły
1875 Stary sługa
1876 Hania
1877 Selim Mirza
1877 Szkice węglem
1878 Komedia z pomyłek
1878 Janko Muzykant
1879 Przez stepy
1880 Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela
1880 Niewola tatarska
1880 Za chlebem
1880 Orso
1881 W krainie złota
1881 Latarnik
1882 Bartek Zwycięzca
1882 Jamioł
1888 Ta trzecia
1889 Sachem
1889 Wspomnienie z Maripozy
1892 Pójdźmy za Nim!
1897 Na jasnym brzegu

             Powieści H. Sienkiewicza

1872 Na marne Trylogia: 
1884 Ogniem i mieczem 
1886 Potop 
1888Pan Wołodyjowski 
1891 Bez dogmatu
1894 Rodzina Połanieckich 
1896 Quo vadis 
1900 Krzyżacy 
1906 Na polu chwały 
1910 Wiry 
1912 W pustyni i w puszczy 
1914 Legiony 

Ciekawostki z życia pisarza:
-Sienkiewicz był spowinowacony z Cyprianem
Kamilem Norwidem – ciotka szwagra Henryka
Sienkiewicza była bratową Norwida.
-Pisarz był kawalerem francuskiej Legii
Honorowej.
-Był członkiem Serbskiej Akademii Nauk i
Umiejętności
-Pierwszy debiut książkowy – na okładce
przekręcono jego nazwisko na „Stankiewicz”.
-Wizerunek Sienkiewicza pojawił się na banknocie
500000zł w 1990 roku.
-Niski wzrost był powodem kompleksów pisarza.

-Pierwszą z książek, jakie Sienkiewicz przeczytał
w dzieciństwie, były ,,Śpiewy historyczne" Juliana
Ursyna Niemcewicza
- Po ojcu nosił herb Oszyk, przedstawiający
łabędzia
Podczas obchodów jubileuszu pracy twórczej 22
grudnia 1900 dzieci wręczyły pisarzowi Dziesięć
przykazań Sienkiewiczowskich. Pierwsze
brzmiało: „Nie będziesz miał Mickiewicza,
Słowackiego, Krasińskiego i innych nade mną”
- Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia
Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy
powinni wyjechać do Ameryki, tam stworzyć
armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę
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                            Beczka śmiechu 

- Dlaczego w Wąchocku do dzisiaj chodzi pochód pierwszomajowy?
- Na rondo trafili...
Co Chuck Norris wręcza swoim bliskim na Święta Bożego Narodzenia? Nic.
Nie musi. Wystarczy, że pozwoli im tylko do siebie podejść.
W szkole: 
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był pierwszy rozbiór Polski?- pyta
nauczyciel.
- Nie wiem. 
- A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
- Nie pamiętam 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.                                                        

                     Bądźmy mądrzejsi od komputera
 Bez komputerów w XXI w. nie da się już żyć, uczyć się i bawić.
Coraz więcej dzieci siedzi przed komputerem nawet w słoneczne dni lub
codziennie po 6 godzin, nie odrabiając lekcji, nie jedząc posiłków i nie
chodząc do toalety. Są ciągle zajęci komputerem, co prowadzi do
uzależnienia. Powstaje ono wtedy, gdy organizm człowieka nieumiarkowanie
i nieopanowanie wykonuje  tę samą czynność codziennie i bardzo długo.
Naukowcy uważają, że uzależnić się można od wszystkiego, ale
najczęstszym przypadkiem uzależnienia jest komputer. TO I KAŻDE
UZALEŻNIENIE MOŻE PROWADZIĆ DO ŚMIERCI. Starajcie się, aby grać
umiarkowanie i niesystematycznie. Od komputera jest bardzo trudno
odzwyczaić. Słuchajcie rodziców, co oni myślą na ten temat.

                                         BIEGI NA ORIENTACJĘ 

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biegach na 
orientację.Odbyły się 07. 04. 2016 r. koło  SP 14 w Lublinie. Uczestniczyło w
nich 7 uczniów kl. 5c: Julia Saładonis, Klaudia Iwanowska, Klaudia Woźniak
vel Wójcik, Aleksandra Marciniak, Mateusz Zwolski, Dominik Martyna,
Ksawery Lisicki, kilka osób z LO oraz cała klasa 4b. 
Następny bieg odbył się 21. 04. 2016 r. w pobliżu naszej SP 22. Dodatkowo
w biegu uczestniczyła cała klasa 5a oraz kilka innych osób z 5c. W II rundzie
zajęliśmy drużynowo I miejsce, a i indywidualnie byliśmy wysoko.
Już wkrótce trzecia tura biegu. Tym razem powalczymy, jednocześnie
dobrze się bawiąc, nad Zalewem Zemborzyckim. Zapraszamy wszystkich,
naprawdę jest super!

                        WYSTAWA KLUBU ANGLISTY

   Niedawno odbyła się wystawa prac uczniów, członków działającego w
szkole "Klubu Anglisty",  Dotyczyła interesujących miejsc, które warto
odwiedzić, będąc w krajach kultury anglojęzycznej. W szkole działa również
"Biblioteka małego Anglisty", dzięki której uczniowie mają szansę na
czytanie i prezentowanie ulubionych baśni w języku angielskim.
Wiemy, że warto uczyć się języków obcych, rozwijać swoje umiejętności.
Wyjeżdżając za granicę łatwo porozumiemy się z mieszkańcami innych
krajów, bowiem wielu z nich, tak jak my uczy lub uczyło się języka
angielskiego. Rozumiemy treść śpiewanych po angielsku piosenek, a i filmy
możemy oglądać w oryginale. Uczmy się tego języka,naprawdę warto!

Bieg na orientację
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Zwierzogród

                                 Poznajmy Teatr!

18 kwietnia w naszej szkole w sali nr 23 odbyły się warsztaty teatralne z
aktorkami teatru Artenes: panią Elżbietą Dudziak i panią Małgorzatą Pilczuk.
Zawodowcy mówili nam o swojej pracy i pokazywali nam rożne sztuczki
teatralne.Także i my mogliśmy pokazać swoje umiejętności teatralne np.
odgrywać ruch rożnych postaci lub czytać i wypowiadać zdania,
jednocześnie przekazując widzom w co danym momencie odczuwamy.
Uczyliśmy się też czytać łamańce językowe (trudne zdania do wymówienia)
Każdy po zajęciach teatralnych wiedział coś więcej o sztuce. Już w
następnym roku będziemy mogli dowiedzieć się czegoś nowego.
Zapraszam na kolejne warsztaty.
                                                                 Mateusz Zwolski Chętnych przyszo wielu...

Po ćwiczeniach dykcji trochę teorii

Warsztaty naprawdę super!

                     Teatr to jest to !

     We wtorek całą klasą wybraliśmy się do CK UP na sztukę pt. "Przygody
Tomka Sawyera'' - adaptację powieści Marka Twaina, która jest naszą
lekturą.
Z początku nie wszystkim się podobało. Później jednak zgodnie
przyznaliśmy, że sztuka jest świetna! Aktorzy z teatru ARTENES bardzo się
postarali. W rolę głównego bohatera wcielił się Marcin Kosiek. W pozostałe:
Elżbieta Dudziak, Małgorzata Pilczuk i Piotr Warszawski. Byli oni
jednocześnie kilkoma postaciami, ale świetnie radzili sobie z przebraniem i
charakteryzacją. Sztukę wyreżyserował Michał Białecki. 
Cieszymy się, że możemy oglądać spektakle teatralne - to nie tylko nauka,
ale miła rozrywka.

Drapieżniki i ich ofiary razem - czy to możliwe?
 
   Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, obejrzyjcie film Zwierzogród".
Jego akcja  rozgrywa się w świecie, w którym człowiek nigdy nie istniał, a
zwierzęta stworzyły sobie swoją własną cywilizację.W Zwierzogrodzie nie
jest ważne, jakim stworzeniem jesteś – czy to największym z lwów, czy
może malutką ryjówką. Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Nagle z
miasta zaczynają znikać drapieżniki. Judy Hops – pierwszy w historii królik
zatrudniony w policji i Nick Bajer – żyjący z drobnych przekrętów szczwany
lis łączą siły, by rozwiązać tę zagadkę. Po pewnym czasie stają się celem
wielkiej konspiracji. Muszą ze sobą współpracować, by przeżyć i uratować
mieszkańców miasta. 
Zachęcamy do obejrzenia "Zwierzogrodu", bo naprawdę warto.
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                 Rozmowa z laureatami Szkolnego Konkursu Plastycznego 
„Książki Czytamy – Zwierzęta Kochamy” Mikołajem Giezkiem i Szymonem Próchniakiem
- Dlaczego wziąłeś udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym „Książki Czytamy – Zwierzęta
Kochamy”?
Mikołaj (M)- Wziąłem udział w tym konkursie dlatego, że bardzo lubię zwierzęta.
Szymon (Sz)– Przeczytałem książkę pt. „Pięciopsiaczki”, która mnie bardzo zaciekawiła.
Postanowiłem narysować psy.
- Co przedstawia Twoja praca?
M - Maja praca przedstawia chłopca, który głaszcze przed domem psa.
Sz – Moja ilustracja przedstawia zabawę psów.
- Jaką techniką wykonałeś swoją pracę?
M – Pracę plastyczną wykonałem pastelami.
Sz – Moja pracę wykonałem kredkami pastelowymi.

                    "KSIĄŻKI CZYTAMY - ZWIERZĘTA KOCHAMY"
W dniu 15.04.2016 r. w sali multimedialnej odbyła się uroczystość wręczenia
nagród laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego "KSIĄŻKI CZYTAMY -
ZWIERZĘTA KOCHAMY". Organizatorami konkursu była: pani Bożena
Igras, pani Elżbieta Gogłoza i pani Małgorzata Parcheta. Na wstępie pani
Bożena Igras powitała wszystkich zebranych oraz przekazała informacje na
temat przebiegu konkursu i jego wyników. Potem pani Elżbieta Gogłoza
wyświetliła zdjęcia nagrodzonych prac. Następnie pani dyrektor Dorota
Fornalska pogratulowała laureatom oraz wręczyła im nagrody i wyróżnienia
ufundowane przez Radę Rodziców ZSO nr 5. Na zakończenie pani dyrektor
podziękowała organizatorom konkursu. Po uroczystości uczestnicy
konkursu mogli obejrzeć wystawę nagrodzonych prac, która znajduje się w
holu głównym szkoły. Zapraszamy do jej obejrzenia.
                                       Zespół Dziennikarski z kl. 3a Laureaci konkursu

Wręczanie nagrody Wystawa pokonkursowa

Nagrodzona praca Mikołaja

Nagrodzona praca Szymona

- Ile czasu poświęciłeś na zrobienie tej pracy?
M – Pracę wykonywałem w ciągu dwóch godzin.
Sz – Pracę zrobiłem na zajęciach plastycznych i poświęciłem na nią dwie
godziny.
- Czy lubisz zajęcia plastyczne w szkole?
M – Tak, ponieważ lubię malować, a szczególnie zwierzęta.
Sz – Podoba mi się, że mogę rozwinąć swoje umiejętności.
- Jaką technikę plastyczną lubisz najbardziej?
M – Najbardziej lubię rysować tuszem, dlatego, że jest to trudna technika, a
ja lubię wyzwania.
Sz – Moja ulubioną techniką jest malowanie pastelami, gdyż jest ona dla
mnie najłatwiejsza.
- Dziękujemy za interesującą rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.
                                                  Zespół Dziennikarski z kl. 3a
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Bociany

Kwitnące drzewo Kwitnący sad

                     NADESZŁA WIOSNA
          Już się śniegi roztopiły,
           dzieci marzannę utopiły.
           To znak, że wiosna
           nadeszła radosna.
           Z piwnicy wyciągamy rowery
           i jeździmy na spacery.
           Kurtki zmieniamy na lżejsze,
           bo słońce coraz cieplejsze.
           Na wierzbie widać już bazie.
           Choć malutkie na razie,
           ale szybko urosną
           tak jak wszystko wiosną.
                             Tytus Brzeszczak kl. 3a

                   BAJKOWY SAD
          W ogrodzie Katarzyny
          Zakwitły wiosenne rośliny.
          Przebiśniegi, krokusy
          Oraz inne kwiaty.
          A w sadzie Tadeusza
          Zakwitła duża grusza,
          A u sąsiada Grześka,
          Zakwitła mała czereśnia.
          Wiosenne słoneczko przygrzewa,
          W sadach zakwitają wszystkie drzewa.
          Jabłonie, czereśnie i  śliwy.
          Bajkowy sad jest prawdziwy.
                                Piotr Pepera kl. 3a

                        BOCIANY
           Wiosną przylatują bociany
           wszyscy je kochamy.
           Obrączkujemy i liczymy,
           pomagamy przygotować się do zimy.
           Bociany wracają, 
           bo dzieci je kochają.
           W Polsce jaja składają,
           swych gniazd nie porzucają.
           Cieszmy się, że wróciły,
           pomagajmy ile siły!
           Odwdzięczą się klekotem
           i pomachają przed odlotem.
                               Tytus Brzeszczak kl. 3a

                                     KOTKA EUROPA
     Pewnego dnia Kasia na dworze znalazła mokrego kotka. Niestety nie
mogła go przygarnąć, ponieważ na podwórku było mnóstwo psów.
Ostatecznie jednak kotek został u Kasi i otrzymał imię Europa z powodu
charakterystycznej łatki na grzbiecie. Europa bardzo szybko przyzwyczaiła
się do psów, które ją bardzo dobrze traktowały. Nie wiedziała jeszcze, że
będzie miała mnóstwo przygód i kłopotów. Książka, która opowiada o kotce
o imieniu Europa jest oparta na faktach i nosi tytuł „Europa: prawdziwa
historia o kotce”. Książkę napisał Jan Grabowski. Mnie tę książkę poleciła
moja mama, która czytała ją w dzieciństwie. Książkę powinni przeczytać
wszyscy miłośnicy zwierząt. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do
przeczytania tej książki. 
                                             Dorota Borkowska kl. 3a

Kotka Europa

Fragment książki

                                  TAJEMNICA CYRKU
Książka z serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” nosi tytuł „Tajemnica
cyrku” Autorem jest Martin Widmark. Akcja toczy się w cyrku Splendido,
który właśnie zawitał do Valleby. W czasie przedstawień widzom cyrku giną
drobne, cenne rzeczy takie jak: biżuteria, portfele, zegarki i telefony
komórkowe. Komisarz i jego mali detektywi udają się do cyrku, aby zbadać
sprawę. Na terenie cyrku poznają dziewczynkę z balonami, która jest córką
dyrektora cyrku. Jest ona w towarzystwie małej małpki z plecakiem. Poznają
też siłacza Alego Paszę o bardzo gwałtownym charakterze, który złamał nos
widzowi i musi zapłacić odszkodowanie. Spotykają magika Trocadero, który
w więzieniu nauczył się czarować. Czy w przestępstwo zamieszani są
pracownicy cyrku? Czy zagadka kradzieży zostanie rozwiązana? Na te
pytania znajdziecie odpowiedź w tej książce. Zachęcam do jej przeczytania.
                                                     Olaf Wronikowski kl. 3a

Internet

Internet Internet

Internet

Internet


	O Henryku Sienkiewiczu
	Nowele H. Sienkiewicza
	Henryk Sienkiewicz urodził się we wsi Wola Okrzejska w powiecie łukowskim w zubożałej rodzinie szlacheckiej, pieczętującej się herbem Oszyk, po mieczu wywodzącej się z Tatarów[a] osiadłych na Litwie. Jego rodzicami byli Józef Sienkiewicz (1813–1896) i Stefania Sienkiewicz z domu Cieciszowska (1820–1873). Był jednym z sześciorga dzieci (miał cztery siostry i brata). Wola Okrzejska należała do babki pisarza, Felicjany Cieciszowskiej. Został ochrzczony w sąsiedniej miejscowości Okrzeja w kościele p.w. św. Piotra i Pawła, ufundowanym przez prababkę pisarza.Rodzina z czasem przeniosła się do Grotek, potem do Wygnanowa, Potkanny koło Przytyka, następnie do Grabowców i Wężyczyna, by ostatecznie od roku 1861 zamieszkać w Warszawie.
	2016
	Rokiem
	Henryka
	Sienkiewicza
	Bądźmy mądrzejsi od komputera
	Poznajmy Teatr!
	Drapieżniki i ich ofiary razem - czy to możliwe?


