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                                                                  2 czerwca 2016 -FESTYN RODZINNY   „Z UŚMIECHEM PO ZDROWIE”
  W PROGRAMIE :

GRY I ZABAWY NASZYCH RODZICÓW I DZIADKÓW
DMUCHANE ZJEŻDŻALNIE
BALONOWE ZWIERZĘTA, BAŃKI MYDLANE
MALOWANIE TWARZY
ROZGRYWKI I ZABAWY SPORTOWE
KONKURS PLASTYCZNY NA MASKOTKĘ FESTYNU i KONKURS NA BAJKOWY STRÓJ
POKAZ SPRZĘTU WOJSKOWEGO
NAUKA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
ZNAKOWANIE ROWERÓW

Wspólny taniecPopisy wokalne

Malowanie twarzy

Dmuchany zamekPierwsza pomoc

Turniej klas
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Takie filmy zorganizowała Filmowa Akademia

31.05.2016 r. SZKOLNY KONKURS TALENTÓW
Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej zaprezentowali swoje umiejętności
w kategoriach: wokalnej, instrumentalnej, tanecznej. Jury w składzie: Pani
Anna Werduch, Pani Beata Marek oraz Pan Grzegorz Pusztuk wyłoniło
laureatów konkursu:
Kategoria wokalna:               
1. Pola Dragan  
2. Katarzyna Kowalczyk  
3. Oliwia Wieprzowska 
Kategoria taneczna:
1 miejsce - Anna Banach
2 miejsce - Jakub Cristovao
3 miejsce - Wiktoria Wnuczek i Emilia Smoleńska

Kategoria instrumentalna:
1. miejsce - Wiktoria Jóźwik I Paulina Polonis
2. miejsce - Wiktoria Kułaga, Aleksandra Kostyła
3. miejsce Maciej Smolarz, Szymon Piętas
Nagrodę publiczności otrzymał Jakub Cristovao.
Organizatorem konkursu był Pan Grzegorz Pusztuk.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu
talentów, gdyż jest to ogromny stres, a oni wytrzymali
ciężar presji i pięknie nam się zaprezentowali. Życzymy
Wam powodzenia w konkursie, który pewnie odbędzie się
znów za rok!

        Akademia filmowa dwa ostatnie wyjścia...

17 maja 2016 roku klasy 5b i 5c były  na filmie,, Mój przyjaciel orzeł’’.
Przed seansem był quiz, który dotyczył praktycznie  wszystkich
poprzednich zajęć, więc było inaczej niż zwykle, ale i tak świetnie.
Fabuła opowiada o historii orła wyrzuconego z gniazda przez swojego
brata.Na szczęście ptak zostaje odnaleziony przez chłopca o imieniu Lukas,
który otacza go swoją opieką. Film pokazuję również magię przyrody
górskiej.
2 czerwca 2016 roku klasy  klasy 4-6 poszły do kina na nową ,,Księgę
Dżungli” . Na zajęciach opowiadaliśmy o efektach specjalnych, których
użyto do tego oto filmu. Fabuła trochę zmieniona niż w Disney’owskim
wydaniu. Cały film oglądaliśmy w 3D, więc były podwójne emocje. Eh…
Szkoda, że to było ostanie wyjście w tym roku.

KL.Vb i Vb - MAF

Konkurs talentów Rozdanie nagród

Uczestnicy konkursu

I.

NO

NO NO

NO



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 42 07/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Naszym okiem

Są słowa, gesty, które ranią
 12 kwietnia  2016 o  godzinie 14 w Gimnazjum nr 19 w Lublinie w ramach
projektu Szkoły Równego Traktowania odbył się finał XII edycji
Międzyszkolnego Konkursu Literackiego: Są słowa, gesty, które ranią.
 Jury w składzie: p. Urszula Biskup, p. Ewa Grodecka oraz p. Bożenna
Jankiewicz satysfakcją przeczytało prace 51 uczniów. Należy podkreślić, że
prace świadczą o emocjonalnym zaangażowaniu autorów, ukazują
przyczyny, skutki oraz formy przeciwdziałania agresji. Jury postanowiło
wyróżnić i nagrodzić aż 11 uczniów. Wśród nich znalazła się nasza
koleżanka uczennica kl. Vc Marika Brzeszczak. Serdecznie gratulujemy!

Marika i inni nagrodzeni

                                 WAKACYJNE RADY
                                Już wakacje się zbliżają,
                                każdy z Was się bardzo cieszy,
                                lecz musicie zapamiętać
                                kilka bardzo ważnych rzeczy.
                                Na wakacje zabierz głowę,
                                bądź rozsądny i uważny,
                                przed każdą letnią przygodą
                                użyj także wyobraźni.
                                      Czy nad morzem, czy też w górach,
                                      czy przed blokiem na podwórku
                                      dbaj o siebie i o innych,
                                      bawcie zawsze się z szacunkiem.
                                      W lecie musisz też uważać,
                                      Gdy zawierasz znajomości,
                                      by bezpieczne zawsze były
                                      i dawały moc radości.
                                                                Olaf Wronikowski kl. 3a

                                                                          

                              WAKACYJNE PRZESTROGI
                                Pamiętaj!
                                W lesie ma być cisza,
                                bo możesz natknąć się na rysia.
                                Wielkie będzie Twoje zdziwienie
                                jak wpadniesz na jelenie.
                                Nie hałasuj zatem
                                ani zimą ani latem,
                                bo hałas płoszy zwierzęta,
                                nie lubią go nawet ptaszęta.
                                       Nie niszcz drzew czy innych roślinek.
                                       Nie jedz żadnych dziwnych malinek.
                               Nie zbieraj nieznanych grzybów i ich nie dotykaj,
                               po prostu ich unikaj.
                               Weź z domu spray na komary i kleszcze,
                               to nic Cię nie pogryzie wreszcie.
                               Załóż odpowiedni strój,
                               To nie użądli Cię pszczół rój.
                                     Jak będziesz przestrzegać tych kilku rad,
                                     To będziesz z lasem za pan brat!!!
                                                      Piotr Pepera kl. 3a

HENRYK SIENKIEWICZ - pisarz nam znany...
1 czerwca 2016 r. odbył się pierwszy etap Szkolnego konkursu wiedzy      o
życiu i twórczości H. Sienkiewicza. Do drugiego, który miał miejsce w
Bibliotece Publicznej Filia 28, zakwalifikowało się 7 osób. Oto jego wyniki:
I m-ce Aleksandra Dżaman kl. VIa
 II m -ce Ada Pomarańska kl. Va
 III - Katarzyna Dżaman kl. VIa
Wyróżnienia
Małgorzata Dżamn kl.VIa
Magdalena Surdyk kl. Vb
 Ignacy Szczęśniak kl. Va
Jakub Cristovauo kl. IV b
Nagrody odebrali również laureaci konkursu plastycznego.
Gratulujemy!

Wszystko nam wolno. Jesteśmy stworzeni jako ludzie wolni z wolną wolą, ale nie wszystko przynosi korzyść i jest właściwe. I to czy będziemy szczęśliwi,
czy nie, zależy od tego co wybierzemy. 

NO

http://www.gim19.lublin.pl/aktualnosci-2015-2016/263-sa-slowa-gesty-ktore-rania
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               DZIĘKUJĘ CI MAMO
  Dziękuję Ci Mamo za marzenia zrealizowane,
  za Twe przestrogi, mądrości 
  i za rozkoszne przyjemności.
  Przepraszam Cię Mamo za złe zachowanie,
  Ciebie obrażanie, za nadmierne narzekanie
  i kłopotów dokładanie.
  Życzę Ci Mamo szczęścia, 
  zdrowia, pomyślności,
  bezgranicznej miłości.
  Za wszystko dziękuję,
  prezenty szykuję i mocno całuję.
                             Julia Gontarz kl. 3a

                    ZIELONE SERCE
          Kochana mamo będę szczery,
          Lubię z Tobą chodzić na spacery.
          Lubię z Tobą gotować.
          W dniu Twojego święta,
          Chcę Ci serce podarować.
          Moje serce tekturowe,
          Będzie bardzo wyjątkowe.
          Nie czerwone, a zielone,
          Twoje bardzo ulubione.
                     Olaf Wronikowski kl. 3a

                      
                       NAJLEPSZA MAMA
          Jesteś najlepszą mamą
          Na świecie całym
          I rodzicem doskonałym.
          Mam ochotę dać Ci różany kwiat.
          Kocham Cię i życzę Ci 100 lat!!!
          Ale to jeszcze nie wszystko.
          Chcę być przy Tobie zawsze blisko!
          Na koniec życzę Ci
          Zdrowia, radości
          I bardzo dużo miłości!!!
                      Dorota Borkowska kl. 3a

Bukiet dla mamy

Różane serce

                                 CZYTANIE JEST PRZYGODĄ

       Uczeń klasy 3 a Wiktor Szwedo zajął III miejsce w II Ogólnopolskim
Konkursie Literackim o Twórczości Kornela Makuszyńskiego  
pt. „Czytanie jest Przygodą” pod Honorowym Patronatem Rzecznika
Praw Dziecka Marka  Michalaka, Lubelskiego Kuratora Oświaty i
Prezydenta Miasta Lublin. Serdecznie gratulujemy Wiktorowi, którego list do
„Szatana” z siódmej klasy współzawodniczył z tekstami kolegów z 15
województw Polski. Do konkursu Wiktora przygotowała pani Marzenna
Grabowska - Wójcik. W Szkole Podstawowej nr 34 odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom konkursu. Wiktor otrzymał wiele nagród, wśród
których był list gratulacyjny od Rzecznika Praw Dziecka. Życzymy
Wiktorowi dalszych sukcesów.
                                                      Zespół dziennikarski z kl. 3a

                             NAGRODZONY LIST WIKTORA

        Drogi Adasiu!  

        Kolejny list…?  Zapewne czytasz ich wiele. Nie znam Cię, ale wiem, że
jesteś kimś wyjątkowym. Cenię Cię za Twoją odwagę, przebiegłość i
inteligencję.  Nazywają Cię Szatanem…? To niezbyt przyjemne przezwisko,
ale klasowi koledzy nie mają na myśli nic złego. Lubią Cię. Imponujesz im
sprytem i cierpliwością.
        Znam historię z lodami i pomysłowy sposób poszukiwania
łakomczucha.  Sprawa z piórem Zbyszka Jasińskiego nie jest mi obca. Z
ciekawością śledziłem zagadkę związaną z tajemniczymi drzwiami w
rodzinnym majątku profesora Gąsowskiego. Znalezione przez Ciebie na
strychu zapiski z pamiętnika księdza Jana Koszyczka to prawdziwa lekcja
historii. Upozorowany wyjazd z dworu profesora to początek zaskakujących
wydarzeń. Trzeba przyznać! Ty to masz niesamowite pomysły! Pomysły,
które pozwoliły rozszyfrować tajemnicę skrywaną przez wiele lat…
Wiem też, że zostałeś schwytany przez opryszków i zamknięty w piwnicy.
To smutna historia. Całe szczęście, że Twoje wołanie o pomoc usłyszał
Staszek Burski. Przekonałeś się wtedy, że to prawdziwy przyjaciel.
        Bardzo chciałbym Cię poznać i spotkać się z Tobą, aby wspólnie
rozwiązać niejedną zagadkę. Może się zaprzyjaźnimy, bo czuję, że nasze
charakterki są podobne, a moja mama czasami pyta mnie dlaczego tak
„szatanię”. Teraz już chyba wiem co to znaczy.
Z  niecierpliwością czekam na list od Ciebie.

                                                      Pozdrawiam serdecznie
                                                                        Wiktor 

Wiktor Szwedo Wiktor i pani Marzenna

                  DZIEŃ MATKI
         Dziś Dzień Matki wypada,
         więc w prezencie będzie czekolada
         lub ciasto zorganizuję
         i kawę Ci przygotuję.
         Dam Ci też czerwone róże
         i serduszko nieduże,
         małe, ale bardzo gorące
         tylko dla Ciebie bijące.
         I życzenia Ci złożę,
         byś widziała świat w kolorze.
         To wszystko dla Ciebie mam!
         To wszystko Tobie dziś dam!
                       Tytus Brzeszczak kl. 3a

Internet

Internet

NO NO
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                         PAMIĘTAMY O KONSTYTUCJI 3 MAJA
    W dniu 29.04.2016 r.  odbyła się uroczysta akademia z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uroczystość została przygotowana przez panią
Marzennę Grabowską Wójcik oraz uczniów z klasy 3a. Na Sali
gimnastycznej zgromadzili się uczniowie ze szkoły podstawowej, dyrekcja
szkoły i rodzice. Występujący aktorzy byli odświętnie ubrani w stroje galowe
oraz stroje z dawnej epoki. Wszyscy w skupieniu oglądali przedstawienie o
uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, o rozbiorach Polski oraz o prawach dziecka,
które są zagwarantowane w najnowszej konstytucji. Na zakończenie
widzowie nagrodzili aktorów wielkimi brawami, a pani dyrektor Małgorzata
Frejowska podziękowała uczniom z klasy 3a za piękny występ.
                                                 Zespół dziennikarski z kl. 3a

Przedstawienie

Aktorzy podczas występu Po występie

    NA ZDROWIE
   Z okazji  Dnia Matki
w kl. II c odbyła się
klasowa uroczystość.
Oprócz kochanych
mam przybyli na nią
liczni goście - babcie,
ojcowie i rodzeństwo. 
Z ogromną uwagą i
wzruszeniem obejrzeli
przygotowane przez
nas przedstawienie 
pt. "Na zdrowie".
      Uczniowie z kl. 2cTeneczny występ

Klasa 2c Po występie

Przedstawienie

NO

NO NO

NO

NO NO

NO
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                  Jeśli wakacje...To tylko w Polsce.

           LUBLIN JEDNO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIAST POLSKI!!!

   Lublin jest jednym z najpiękniejszych miast w Polsce. Idealnym
przykładem jest okazała Starówka lubelska. Znajduje się tu wiele pięknych
zabytków. Wśród najpiękniejszych należy wymienić Zamek Lubelski oraz
kościół Dominikanów. Na rynku spotkasz wiele straganów z pamiątkami. A
jeżeli po długim zwiedzaniu zechce Ci się napić lub coś przekąsić,
znajdziesz tu masę restauracji.
 Jeżeli jednak zależy Ci na wypoczynku,  koniecznie musisz przyjechać nad
Zalew Zemborzycki na Słoneczny Wrotków. Znajduje się tu wiele basenów i
zjeżdżalni wodnych,  które szkoda przegapić. W Ogrodzie Botanicznym
możesz zobaczyć wiele ciekawych roślin.
  Jeśli jednak chciałbyś dowiedzieć się czegoś o Lublinie, musisz koniecznie
zwiedzić Muzeum Lubelskie na Zamku lub Muzeum Wsi Lubelskiej. A może
spacer trasą podziemną? Dowiesz się wielu wspaniałych rzeczy. 
W czasie wakacji odbędzie się wiele imprez kulturalnych, w których warto
wziąć udział, m.in.Carnaval Sztukmistrzów. 
Mam nadzieję, że atrakcje podane w artykule zachęciły Was do przemyśleń
na temat wakacji w naszym rodzinnym mieście - Lublinie.

                                       Mazury- polskie królestwo jezior
Mazury nasze królestwo jezior, idealne miejsc na spędzenie tam wakacji. Atrakcją
turystyczną jest Pole Bitwy – Grunwald, na którym w 1410 r. wojska polsko-litewskie
pokonały Krzyżaków. Charakterystycznym elementem krajobrazu są cmentarze ewangelickie,
a także aleje drzew. Mazurzy mają bardzo charakterystyczną architekturę domów. Budują
domy ze spadzistymi dachami i umieszczają drzwi na najdłuższej ścianie domu. Ale główną
atrakcją jest przecież kąpiel w jeziorach. Miłych wakacji!!!

Tu pokonaliśmy Krzyżaków Mazury

Słoneczny Wrotków

INTERNET INTERNET

INTERNET
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                         WYCIECZKA NA STARE MIASTO
       W dniu 17.05.2016 uczestniczyliśmy w wycieczce na Stare Miasto w
Lublinie. Pierwszym punktem wycieczki były podziemia pod Trybunałem
Koronnym i przejście trasą, gdzie wysłuchaliśmy historii związanych z
powstaniem Lublina. Następnie zobaczyliśmy Ratusz, Bramę Krakowską,
Trybunał, Plac po Farze oraz Bramę Grodzką. Kolejną atrakcją była lekcja
muzealna na Zamku na temat „Lubelskie legendy”. Tam wysłuchaliśmy kilku
legend o naszym mieście, zobaczyliśmy dawny i obecny herb Lublina oraz
odcisk "czarciej łapy". Wizytę na Starym Mieście zakończyliśmy
zwiedzaniem Teatru Starego. Wszystkim bardzo się  tam podobało.
Wycieczka dostarczyła nam wielu wrażeń oraz wiedzy na temat historii
naszego miasta.
                                                                     Uczniowie klasy 1a 

                                 NAGRODZONA MAKIETA
Uczniowie klasy 1 a zajęli III miejsce Ogólnopolskim Konkursie
realizowanym w ramach Projektu "Zrób niedźwiedziom przysługę.
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w szkołach podstawowych".
Celem Konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród
uczniów szkół podstawowych, pobudzenie ich do działań na rzecz ochrony
zagrożonych gatunków zwierząt. Konkurs polegał na zaprojektowaniu przez
uczniów rozwiązań, które będą sprzyjać koegzystencji ludzi ze zwierzętami,
zwłaszcza tymi zagrożonymi. Projekt należało przygotować w postaci
makiet. Na konkurs zgłosiło się 1000 placówek oświatowych z całego kraju.
Nagrodzona makieta została wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Prokop
oraz p. Małgorzaty Frączek. Nagrodą dla uczniów jest zestaw edukacyjny
młodego przyrodnika do badania owadów. Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Klasa 1a i p. E. Prokop przed Zamkiem

Na Farmie Iluzji

W Zatoce Piratów Klasa 1c i p. M. Pawłowska

                       NIEZAPOMNIANA WYCIECZKA
      W dniu 6 maja 2016 roku byliśmy na wycieczce w Parku Edukacji i
Rozrywki "Farma Iluzji". Spędziliśmy tam cały dzień. Ten pięknie położony
park oferuje mnóstwo atrakcji, które sprawiły nam wiele radości i dostarczyły
niezapomnianych wrażeń. Rozwiązywaliśmy zagadki w labiryncie,
zajrzeliśmy do studni nieskończoności, zakręciło nas w tunelu zapomnienia,
a w pokoju Amesa sprawdzaliśmy, kto jest większy. Świetnie się bawiliśmy
na Polu Dmuchańców i w Zatoce Piratów. Bardzo ciekawa była Latająca
Chata Tajemnic i lewitujący kran. Ten wspaniały dzień będziemy mile
wspominać. A może jeszcze tam wrócimy? Zachęcamy gorąco do
odwiedzenia Farmy Iluzji, bo można się tam  doskonale bawić.
                                                     Uczniowie klasy 1c

Nagrodzona makieta

NO

NO

NO NO

NO
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Konkurs Konkurs KonkursPodczas konkursu

Laureaci konkursu

Konkurs

                         WYKONAJ SWÓJ BAJKOWY STRÓJ
     W czasie Festynu Rodzinnego w dniu 2 czerwca 2016 roku nauczyciele
bibliotekarze: p. Bożena Igras, p. Elżbieta Gogłoza i p. Małgorzata Parcheta
zorganizowali konkurs na bajkowy strój pod hasłem "Wykonaj swój bajkowy
strój". Uczestniczyło w nim sześć zespołów złożonych z dzieci i rodziców.
W czasie 30 minut rodzice wspólnie z dzieckiem przygotowywali z
dostępnych materiałów bajkowy strój, który był potem prezentowany przez
dziecko. Do wykonania swoich pomysłowych strojów uczestnicy konkursu
wykorzystywali barwną bibułę, kolorowy papier, markery, sznurek, taśmę.
Po zakończonej pracy wszystkie zespoły zaprezentowały swoje stroje.
Publiczność nagrodziła ich gromkimi brawami. Na zakończenie uczestnicy
konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez rodziców uczniów SP nr 22. 
                                                   Zespół dziennikarski z kl. 3a

                    FANTASTYCZNY POBYT NA FARMIE ILUZJI
     W dniu 10.06. 2016 roku wraz z klasą 1a pojechaliśmy na Farmę Iluzji.
Pani przewodnik pokazała nam lewitujący kran. Następnie poszliśmy do
labiryntu z bambusów. Potem byliśmy w Tunelu zapomnienia i
pokonywaliśmy Zieloną Ścieżkę Zdrowia. Zrobiliśmy wiele śmiesznych zdjęć
z "głową na talerzu". Widzieliśmy Meble Olbrzyma i Magiczny Domek.
Odwiedziliśmy zamek, w którym na ścianie odbijały się nasze cienie.
Poszliśmy do labiryntu z luster, krzywego domu, w którym kręciło się w
głowie. Po tak wielu atrakcjach jedliśmy pyszny obiad i mieliśmy czas na
kupowanie pamiątek. Mieliśmy jeszcze okazję skorzystać z dodatkowych
atrakcji. Niektórzy skakali na trampolinach, a inni jeździli na dwukołowych
Segway PT. Podczas pobytu wszyscy świetnie się bawili.
                                           Zespół dziennikarski z kl. 3a

Przed Tunelem Zapomnienia

Na Zielonej Ścieżce zdrowia Przed Meblami Olbrzyma

NO NO NONO

NO

NO

NO

NO NO
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