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  CZAS NAUKI
                         I CZAS ZABAWY

 Zdarzyło się w kwietniu...

W oczekiwaniu na egzamin

Damy i rycerze, czyli Wiosna Teatralna

Sprawdzając siebie 

   W dniach 18-21 kwietnia w naszej szkole, jak zresztą w
całej Polsce, miało miejsce sprawdzenie wiedzy uczniów
klasy trzeciej poprzez egzaminy.
    Trzydniowy maraton egzaminacyjny był dość
wyczerpujący - należało wykazać się wiedzą zarówno z
przedmiotów humanistycznych, jak też matematyczno-
przyrodniczych oraz z wybranego  języka obcego. 
    Nie było łatwo, jednak wszyscy byliśmy pozytywnie
nastawieni i daliśmy radę.Jak widać na fotografii obok, dobre
humory nie opuszczały nas nawet podczas oczekiwania na
arkusze egzaminacyjne, kiedy wszyscy zastanawiali się:
będzie łatwe czy trudne, rozprawka czy charakterystyka
(była charakterystyka!), rozwiążę zadania czy też nie?
  Każdy bardzo się starał i mamy nadzieję, że kiedy
otrzymamy wyniki, będziemy zadowoleni i nasze drogi
otworzą się na szersze możliwości. 
                                          Weronika Grzegorczyk

     Szekspir vs Sienkiewicz, czyli Powtórki z Lekturki!
 Coroczna impreza teatralna, która stała się już tradycją
naszej szkoły, w tym roku poświęcona była dwu wielkim
pisarzom, którzy patronują rokowi 2016. 
  

  Rok 2016 został ogłoszony Światowym Rokiem Szekspira,
ponieważ  23 kwietnia minęło 400 lat od śmierci tego
wybitnego dramaturga, którego sztuki nie tracą nic ze swej
aktualności i wciąż stanowią żelazny repertuar teatrów na
całym świecie.
   Senat ustanowił Rok Henryka Sienkiewicza, ponieważ w
2016 roku przypadają dwie okrągłe rocznice związane z
autorem „Trylogii”: 170 rocznica urodzin i 100 rocznica
śmierci.
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Nasi laureaci

Milena i "Miłość w Portofino" .

.

Nagrody w X Powiatowym Konkursie
Pamięci Agnieszki Osieckiej

Wyróżnieni na konkursie piosenki
angielskiej w Ulanie Majoracie

    4 i 5 kwietnia w Zespole Szkół w Kocku odbył się X Powiatowy Konkurs
Pamięci Agnieszki Osieckiej. Pierwszego dnia podsumowana została
kategoria plastyczna, do której nadesłano 37 prac. 
   Miło nam poinformować, że I miejsce zdobyła Ina Rugała z kl. I B za
wykonanie pracy plastycznej do utworu pt. „Zielono mi”.
W pozostałych kategoriach również odnotowaliśmy sukcesy.
   W kategorii recytacja, w której wystąpiło 33 recytatorów, III nagrodę
zdobyła Joanna Ziółkowska z kl. II A za wykonanie utworów: „Ja mam
szczęście do wszystkiego” i „Kołysanka dla babci”, natomiast Klaudia Mąka
(kl. III B) i Jakub Powałka (kl. II A) otrzymali wyróżnienia.
    W kategorii muzycznej, w której rywalizowało 25 wokalistów, III nagrodę
zdobyła Milena Kosik za wykonanie piosenki „Miłość w Portofino”,
akompaniament muzyczny: Katarzyna Filipek i Mateusz Trubalski.
Wszystkim laureatom gratulujemy!

Artur Marczak zwyciężył w konkursie
recytatorskim dla gimnazjalistów

    25 kwietnia 2016 r. już po raz dziewiąty został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury w Ulanie Majoracie konkurs piosenki angielskiej
 "I CAN BE A STAR". W konkursie wystąpiło 32 solistów i 8 zespołów ze
szkół podstawowych i gimnazjów z powiatów: bialskiego, chełmskiego,
lubartowskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego i siedleckiego.
Szkolny zespół muzyczny "No Name" za wykonanie utworu "Wind of
Change" grupy Scorpions otrzymał wyróżnienie. Zespół występował w
składzie: Milena Kosik i Artur Marczak - wokal, Kasia Filipek - instrumenty
klawiszowe, Mateusz Trubalski - gitara, Hubert Wawrzyńczuk - gitara
basowa. W kategorii solistów bardzo ładnie zaprezentowali się również Ina
Rugała i Artur Marczak.

   12 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury w Kocku odbyły się powiatowe
eliminacje X Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów
"Przebudzeni do Życia". Pierwszą nagrodę w tym konkursie zdobył uczeń
klasy III B naszego gimnazjum Artur Marczak, który jednocześnie
reprezentował będzie powiat lubartowski w konkursie wojewódzkim.
Drugą nagrodę w tym konkursie zdobył Jakub Powałka z kl. II A, a
wyróżnienie Klaudia Wysok z kl. I B.
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         ROMEO CZY ZBYSZKO? 
      WIOSNA TEATRALNA 2016

"Janko Muzykant" kl. I a

"Wróżki" kl. I b

Romeo, Julia i ... balkon (kl. II b)

   29 kwietnia w naszej szkole odbyła się  „Wiosna Teatralna”. Spotkanie było
poświęcone Henrykowi Sienkiewiczowi oraz Williamowi Szekspirowi. Każda
klasa przygotowała przedstawienie dotyczące dzieł tych dwóch autorów.
Mogliśmy obejrzeć sceny z "Krzyżaków", "Romea i Julii", adaptację noweli
"Janko Muzykant" oraz baśni H.  Sienkiewicza pt. "Wróżki".
   Najlepsza okazała się klasa II A, pokazując nam  przedstawienie „Romeo i
Julia". Nagrodę publiczności zdobyła klasa III B, prezentując skecze 
nawiązujące do  „Krzyżaków”.  Na widowni nie zabrakło uśmiechów. Miano
najlepszego aktora otrzymał Szymon Gruszczyk, który perfekcyjnie wcielił
się w swoją rolę - jąkającego się ciecia, co to rycerza bez he... he... hełmu na
bitwę nie wpuści!  Na zwycięzców czekały pamiątkowe nagrody.
                                                          Weronika Grzegorczyk :)
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            WIOSNA TEATRALNA 

Zbyszko i Jagienka z kl. III c

Najlepszy aktor - Szymon Gruszczyk

Poselstwo krzyżackie i królowa Jadwiga

           Z wizytą w Zespole Szkół 
               w Ostrowie Lubelskim

.
                  Międzyszkolny Konkurs Geograficzny
   21.04.2016 w Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim odbył się Konkurs
Geograficzny dla szkół gimnazjalnych. Wśród uczestników znaleźli się
reprezentanci Gimnazjum z Ostrowa Lubelskiego i Starego Uścimowa.
Uczniowie wykazali się dużą wiedzą geograficzną na temat świata i Polski
oraz umiejętnością czytania mapy. Najwyższy wynik uzyskał Arkadiusz
Bernacki z kl. II A Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim, który otrzymał tablet
Lenovo. II miejsce zajęła Weronika Maleszyk z Gimnazjum w Starym
Uścimowie nagrodzona dyskiem zewnętrznym 500 GB. III miejsce z
nagrodą w postaci słuchawek Sony zajął Karol Socha kl. III B z Ostrowa
Lubelskiego. 

.

  W dniu 28 kwietnia uczniowie klas trzecich z naszej szkoły pod opieką
Pana Andrzeja Gruszczyka wybrali się do miejscowego Zespołu Szkół na
organizowany przez szkołę Dzień Otwarty. 
Już w drodze do ZS zostaliśmy mile powitani przez co chwilę
zatrzymujących się uczniów i samochody. 
     Przy wejściu do szkoły samoczynnie podzieliliśmy się na dwie grupy,
ponieważ Pan Andrzej gdzieś nam się "zawieruszył". Po drodze
zaglądaliśmy do klas i oglądaliśmy, jak odbywają się tam lekcje (a raczej -
jak się nie odbywają, ponieważ ciągle ktoś tam zaglądał). 
    Po obejściu budynku przeszliśmy do sztolni, gdzie dowiedzieliśmy się co
nieco o budowie korytarzy podziemnych i wydobyciu węgla. 
Po wyjściu z podziemia odnalazł się Pan Andrzej i już razem z nim
podeszliśmy pod strzelnicę, aby zobaczyć odbywające się tam zawody
strzeleckie. 
       Po kilkunastu minutach obraliśmy kierunek na naszą szkołę i wróciliśmy
na lekcje.
                                                                    Mateusz Trubalski
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https://www.facebook.com/mateusz.trubalski
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Kwietniowe sukcesy sportowe Dla moli książkowych
UCIEKINIERKA  Maureen  Wartski 

   26 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum w Łucce odbyły się mistrzostwa powiatu
w biegach sztafetowych 4 x 100 m. W tej rywalizacji startowały drużyny
dziewcząt i chłopców z gimnazjów powiatu lubartowskiego.
   II miejsce na podium zdobyła drużyna chłopców z naszego gimnazjum w
składzie: Kamil Kozicki, Krystian Harasim, Michał Bliźniuk, Paweł
Chmielewski i uzyskała awans na mistrzostwa rejonu, które odbędą się w
Puławach.
   III miejsce w kategorii  dziewcząt uzyskała nasza drużyna startująca w
składzie: Dagmara Golda, Kamila Kulik, Natalia Jacak, Klaudia Żuchowska.
     27 kwietnia 2016 r. drużyna piłki nożnej dziewcząt w składzie: Milena
Kosik, Michalina Jung, Kamila Kulik, Weronika Domańska, Natalia Jacak,
Karolina Łubkowska, Dagmara Golda, Joanna Ziólkowska, Amelia
Pisarzewska, Milena Raczyńska zdobyła II miejsce i  uzyskała awans do III
rundy XVIII Turnieju Piłkarskiego Coca Cola Cup. Eliminacje odbyły się w
Lublinie.

.

.

   "Uciekinierka" to historia pełnej kompleksów nastolatki, której życie
zmienia się drastycznie po ucieczce starszej siostry z domu. Sunny tęskni i
martwi się o siostrę. Ojciec - despota zabrania rozmów o Coral, matka
szuka pomocy w gabinetach psychoterapeutów i jasnowidzów, by odnaleźć
córkę, która nie daje znaku życia. Oboje są tak pochłonięci myśleniem o
Coral i własnymi sprawami, że nie zwracają uwagi na Sunny, która czuje sie
coraz bardziej osamotniona, pozbawiona ciepła i zainteresowania ze strony
rodziców. 
   Fatalnie psują sięjej  stosunki ze szkolnymi przyjaciółkami. Czary goryczy
dopełnia zachowanie Bretta, najprzystojniejszego chłopaka w szkole. A ona
uwierzyła, że to miłość. Sunny postanawia uciec...
    Czy ta historia zakończy się happy endem, musicie się sami przekonać.
Książkę czyta się szybko, to lektura na jeden wieczór o wartkiej akcji i
wciągającej fabule. Polecamy!

Coś na ząb
DESER Z SERKIEM MASCARPONE

.

 Składniki: 2 porcje
1 opakowanie serka
mascarpone,
     12  okrągłych    
biszkoptów,
   2 łyżki cukru pudru,
mix owoców w puszce.

Serek miksujemy  z
cukrem pudrem na
gęstą masę. Pucharki
wykładamy
biszkoptami, dodajemy
zmiksowany serek, 
wierzch  deseru
ozdabiamy owocami.
           Smacznego!

Smacznego!
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smakowitedania.blogspot.com
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