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         ZAPRASZAMY DO GIMNAZJUM!

W podziemiach Lublina

      CZAS WYCIECZEK, 
      CZAS ZWIEDZANIA

            Maj

Po złotej pogodzie 
Majowej i bzowej 
Powoli zapada 
Zmierzch także majowy. 

Obudził się wietrzyk 
Łagodny i miękki 
I brzozom podnosi 
Zielone sukienki. 

Przycicha swawolnie, 
Na trawę się kładzie 
I czeka na księżyc 
Zaplątany w sadzie.

Leopold Staff

             ZNÓW PRZYSZEDŁ MAJ,
                                                 A Z MAJEM BZY...

WARTO ZNAĆ
Maj w przysłowiach

Maj bogaty sieje kwiaty.

Kto się w maju urodzi,
dobrze mu się powodzi.

Gdy kukułka kuka w maju,
spodziewaj się urodzaju.

Częste w maju grzmoty
rozpraszają chłopom

zgryzoty.

Kiedy mokry maj, będzie
żyto jako gaj.

Chłodny maj, dobry urodzaj.

  Maj jest miesiącem, gdy
szkolne tempo nieco
zwalnia. Po wysiłku
egzaminacyjnym  w kwietniu
trzecioklasiści łapią oddech,
a i młodsi uczniowie z
utęsknieniem czekają
wakacji. Majowe słoneczko
zachęca raczej do zabawy
niż do ślęczenia nad
książkami. 
 Dlatego w maju wybieramy
się na wycieczki - relację z
naszych majowych wojaży
znajdziecie wewnątrz
numeru:)

.
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Wiedzą zapewnić pamięć, czyli VI
Konkurs Papieski

Festiwal Piosenki EuropejskiejIII Powiatowy Konkurs  Talentów 
„Pokaż, na co Cię stać!”    

    12 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Starym Uścimowie odbył się
Powiatowy Konkurs Talentów pod patronatem Starosty Powiatu
Lubartowskiego i Wójta Gminy Uścimów. Celem konkursu była
popularyzacja działań artystycznych w szkole oraz rozwijanie
zainteresowań  i kreatywności uczniów.
    Nasze gimnazjum reprezentowane było przez zespół muzyczny „No
Name”, który zdobył dyplom „w złotym paśmie” oraz nagrodę specjalną
konkursu. Zespół występował w składzie: Milena Kosik, Ina Rugała, Artur
Marczak – wokal, Kasia Filipek – instrumenty klawiszowe, Jarek Lato –
trąbka, Mateusz Trubalski – gitara solowa, Hubert Wawrzyńczuk – gitara
basowa. 
    Młodzi artyści zaprezentowali utwory „Sway”, „Wind of Change” i „Kamień
z napisem Love” – grupy Enej.

    9 czerwca 2016 r. w Gimnazjum w Łucce odbył się już IX Festiwal
Piosenki Europejskiej. Do festiwalu zgłoszonych zostało 6 szkół z powiatu
lubartowskiego i lubelskiego. Uczniowie z każdej szkoły mieli obowiązek
zaprezentować piosenki w języku polskim, angielskim i niemieckim. Poziom
prezentacji był bardzo wysoki, jak w podsumowaniu stwierdziła
przewodnicząca jury.
     Gimnazjum w Ostrowie Lubelskim reprezentowane było przez trzech
wokalistów i zespół muzyczny.
    II nagrodę zdobył Artur Marczak w kategorii piosenka angielska, a III
nagrodę wyśpiewała Milena Kosik w kategorii piosenka polska.          
Akompaniament do prezentowanych utworów muzycznych "Wind of
Change" i "Kamień z napisem Love" wykonał zespół muzyczny "No Name"
w składzie: Kasia Filipek - instrument klawiszowy, Mateusz Trubalski -
gitara, Hubert Wawrzyńczuk - gitara basowa.Złote talenty

  25 maja 2016 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim już
po raz szósty odbył się konkurs wiedzy o Patronie Szkoły. Impreza co roku
cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie biorą w niej
udział. W tym roku do  ścisłego finału zakwalifikowało się 11 uczniów. Każdy
z uczestników poświęcił wiele czasu, aby perfekcyjnie przygotować się do
rywalizacji, dlatego mogliśmy zauważyć bardzo wysoki poziom konkursu. 
    Jeśli chodzi o rywalizację w finale, ten rok był dziwny, jak przyznają
uczestnicy.  Ci, którzy byli stawiani w gronie faworytów, odpadli w połowie.
Pytania nie sprzyjały tym, którzy mieli je „roztrzaskać”. Nie wiemy do końca,
co było powodem tej niespodziewanej sytuacji. 
    Jedno jest pewne – ci, którzy wygrali, mieli szczęście w pytaniach i spory
zasób wiedzy, bez którego nie mieliby na finał szansy. 
   

  To, co działo się w finale, było straszne! Pytania okazały się niezwykle
trudne, to był poziom hard! Na przykład: Ile dni trwał pontyfikat Jana Pawła
II? Dość trudne, ale nie najtrudniejsze, jak przekonaliśmy się później.
Widownia była skupiona na odpowiedziach uczestników i jesteśmy pewni, że
wszyscy zdobyli nowe, interesujące wiadomości na temat naszego Papieża
Polaka oraz Światowych Dni Młodzieży.     
     Zwycięzcą okazał się Jakub Markiewicz z klasy III B, II miejsce zdobył
Patryk Borówka z klasy I A, trzecie miejsce zajęła Weronika Grzegorczyk z
klasy III A. Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Leszczyńska i Mateusz
Trubalski z klasy III A.
     Jak co roku w nagrodę za udział uczestnicy otrzymali dyplom i słodką
rurkę z kremem, zaś laureaci - nagrody rzeczowe: piłki i książki.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom.
                                                                                  Magda Kucharska
                                                                              Weronika Grzegorczyk

.
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Siedem  medali na Mistrzostwach
Powiatu w LA

Sześć medali w Mistrzostwach Rejonu
w LA

Karolina i Karol - prowadzący

Uczestnicy konkursu

     09. 05. 2016 r. na stadionie lekkoatletycznym w Gimnazjum w Łucce
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Lekkiej Atletyce „Gimnazjada 2016”. W
mistrzostwach brało udział 11 szkół gimnazjalnych.
     Uczniowie z naszej szkoły zdobyli aż 7 medali: I miejsce Daria Miziołek  -
skok wzwyż,  I miejsce Piotr Wiśniewski - skok w dal, I miejsce Michał
Bliźniuk - rzut oszczepem,  III miejsce Dagmara Golda - rzut oszczepem,
II miejsce Krystian Harasim - bieg na 100 m,  II miejsce sztafeta chłopców
4x100 m w składzie: K. Harasim, P. Chmielewski, K. Kozicki i M. Bliźniuk, III
miejsce Klaudia Żuchowska w skoku w dal.

Nasi medaliści

    20. 05. 2016 r. w Puławach odbyły się lekkoatletyczne mistrzostwa rejonu
„Gimnazjada 2016”. W mistrzostwach brali udział najlepsi zawodnicy szkół
gimnazjalnych z czterech powiatów. Bardzo dobrze w tej rywalizacji wypadli
uczniowie z naszego gimnazjum, którzy zdobyli 6 medali: 

I miejsce Michał Bliźniuk w rzucie oszczepem (37,60 m), 
II miejsce Piotr Wiśniewski w skoku w dal (5,34 m), 
II miejsce Daria Miziołek w skoku wzwyż - ustanowiła nowy rekord
gimnazjum z wynikiem 145 cm,
II miejsce zdobyła Dagmara Golda w rzucie oszczepem z wynikiem 27,40
m, 
III miejsce sztafeta chłopców 4 x 100 m w składzie: K. Harasim, P.
Chmielewski, K. Kozicki i M. Bliźniuk oraz III miejsce Paweł Chmielewski w
skoku w dal (5,28).

Jakub Markiewicz- zwycięzca

.

.
.

.
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O sportowcach, którym wyszło!

Dzień Otwartych Drzwi w gimnazjum

    Zawody lekkoatletyczne to wybuchowa mieszanka ludzi, którzy mają
zadatki na bycie mistrzem w danej dyscyplinie, ale nie mają mistrzowskiego
treningu, no i tych, którzy ten trening odbyli. Ale tak dzieje się tylko na niskich
etapach lub podczas zawodów towarzyskich - znalazłam się tam i ja! Osoba
bez warunków, umiejętności , ale za to z nawet silną chudą ręką udała się na
zawody lekkoatletyczne, konkurencja pchnięcie kulą (DLA ŚWIEŻAKÓW-
nie mówcie „rzut kulą” - zawodowców to drażni).
    Fajne, ale zarazem trudne przeżycie. To inny świat niż siatkówka. U
atletów liczy się indywidualny talent, tam odsłaniają wszystkie twoje
mankamenty i możesz być pewien, że nikt cię nie zasłoni w trudnej chwili,
chyba że chodzi o sztafetę - to wyjątek od reguły. Ktoś, kto chociaż raz mnie
widział w akcji, bardziej stawiałby mnie na biegi albo skoki, a nie na kulę! No,
ale cóż, jeśli trener wymaga, to wiedz, że nie może się mylić! Tak było i tym
razem. W czołówce nie byłam, ale i na szarym końcu nie widniałam, po
prostu bezpieczny środek. 
     Ale dość o mnie, bo to nie ja jestem bohaterką tego artykułu, tylko atleci i
przedsięwzięcia, w jakich biorą udział! To, co ci ludzie wyprawiają, to
kosmos! Jeśli ktoś rzuca oszczepem na prawie 40 metrów albo skacze w
dal 5 metrów, a wzwyż całe 145 centymetrów, to dla mnie to już jest
mistrzostwo świata, ale tak naprawdę to dopiero rejon! Wszystkie te
wyczyny są niesamowite i trzeba talenty wspierać i dopingować, jak tylko
możemy, żeby nie zginęły, bo może kiedyś będziemy tych zawodników
oglądać na mitingach Diamentowej Ligi (coś jak Liga Mistrzów, tylko
międzynarodowa, a nie klubowa) albo będziemy się cieszyć ich
osiągnięciami jak niegdyś np. ze skoku Kozakiewicza w Moskwie.
   I właśnie teraz, kiedy piątka naszych atletów będzie walczyć o medale na
szczeblu wojewódzkim, zainteresujmy się nimi. Może to przyszłe gwiazdy!
                                                                           Magda Kucharska

     19 maja gościliśmy szóstoklasistów ze szkół w Ostrowie Lubelskim,
Kolechowicach, Kaznowie i Rozkopaczewie. Zawitali do nas także uczniowie
z Jedlanki. Przedstawiciele samorządu oprowadzili gości po szkole,
zaznajamiając ich z tajnikami życia gimnazjalisty oraz historią szkoły. 
    Z kolei wolontariusze Caritasu promowali działalność wolontariacką,
częstując ciasteczkiem własnego wypieku i opowiadając o akcjach, które co
roku podejmują.
  Szóstoklasiści mogli zobaczyć starsze rodzeństwo lub znajomych w
kronikach szkoły i SKC. 
   Goście wzięli udział w sportowych zmaganiach na Orliku, a na koniec
obejrzeli występ szkolnego zespołu muzycznego oraz kabaretu z klasy III B,
który przedstawił "Bitwę pod Grunwaldem".

Tutaj się uczymy:)

Tutaj można się wyszaleć:)

Staramy się też pomagać
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Lublin znany i nieznany

   24 maja uczniowie klas trzecich wybrali się na wycieczkę edukacyjną do
Lublina. Pierwszym punktem wyprawy był spacer Lubelską Trasą
Podziemną, do której wejście znajduje się w budynku Trybunału Koronnego,
a wyjście - przy pozostałościach kościoła św. Michała Archanioła.
Czterdziestominutowa wędrówka chłodnymi korytarzami dawnych piwnic 
była wytchnieniem od upału panującego na górze.
   Po drodze podziwialiśmy makiety dawnego Lublina (od jego założenia i
usadowienia na wzgórzach aż po XVII wiek), obejrzeliśmy widowisko
przedstawiające pożar Lublina w 1719 roku (tu szczególne wrażenie robiły
efekty dźwiękowe – odgłosy jarmarku, modlitw z bożnicy i kościoła
dominikanów oraz odgłosy burzy – błyskawice i grzmoty, wprawiające w
drżenie całą salkę). Żywe zainteresowanie podczas wędrówki budziły
drewniane figury diabłów, ukrytych w zaułkach – kolorowe stwory wprost
zachęcały do uwiecznienia się z nimi na pamiątkowej fotografii.
    Po czasie wolnym wykorzystanym głównie na posiłek oraz podziwianie
kamieniczek Starego Miasta udaliśmy się do Państwowego Muzeum na
Majdanku, aby poznać bliżej tragiczną historię martyrologii więźniów obozu
koncentracyjnego. Idąc obozowymi ścieżkami, słuchaliśmy opowieści pani
przewodnik, która zaznajamiała nas z realiami obozowego życia. Większość
z nas zmęczyła sama wędrówka po obozie, a jak musieli czuć się
więźniowie – bici, głodzeni, upokarzani i zmuszani do ciężkiej pracy bez
względu na porę roku?  „Los nasz dla was przestrogą” – taki napis znajduje
się na Mauzoleum, przy którym skończyliśmy zwiedzanie.  Oby już nigdy
nie było nikomu dane doświadczyć takich aktów bestialstwa i
barbarzyństwa, wojna wyzwala w człowieku najgorsze instynkty.
    Po tej przygnębiającej wyprawie czekała nas – nieplanowana zupełnie-
kolejna porcja silnych wrażeń. Kiedy nasz autokar wyjeżdżał z terenu
muzeum, doszło do kolizji z taksówką. Czynności prowadzone najpierw
przez ratowników, potem – straż pożarną i policję trwały prawie trzy godziny.
Na szczęście nikt z wycieczkowiczów nie ucierpiał i przed wieczorem
straszliwie zmęczeni, ale cali i zdrowi wróciliśmy do domów.

Makieta dawnego Lublina

Lubelskie podziemia

Pamiątkowa fotka z podziemi

Diabełki czają się w
zaułkach

Chwila odpoczynku

Mauzoleum na Majdanku
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  11 maja klasy drugie wybrały się na wycieczkę. Pierwszym naszym
przystankiem był Czarnolas i muzeum poświęcone Janowi
Kochanowskiemu. 
    Na samym początku dostaliśmy ochraniacze na buty i od razu pojawiły
się komentarze, że każą nam je zakładać jak w szpitalu. Pomimo iż nie
każdy lubi muzea, słuchaliśmy z uwagą. Pani przewodnik, która nas
oprowadzała, opowiedziała co nieco o życiu Kochanowskiego. Miejmy
nadzieję, że choć mała cząstka tych informacji zostanie w naszej głowie.
Oglądaliśmy różne przedmioty związane z poetą - jego pamiątki rodzinne,
nawet pierścionek zaręczynowy ukochanej. Nie zabrakło też dzieł
poetyckich. Pięknie wystawione w gablotach cieszyły nasze oczy. Po
obejrzeniu muzeum poszliśmy do malutkiego kościółka oraz do podziemi,
gdzie były obrazy i figury przedstawiające postaci z Czarnolasem związane.
Ubrane były one w stroje z tamtej epoki, czyli renesansu, co nadawało
fajnego klimatu i przeniosło nas, choć częściowo, do tamtych czasów. Po
zwiedzaniu czekało nas ognisko. Każdy się chyba tym faktem ucieszył.
Chłopcy przynieśli napoje, kiełbaski i zaczęliśmy je piec. Trochę słońce nas
przysmażało, lecz się nie daliśmy.
   Następnym miastem, które mieliśmy odwiedzić, był Kazimierz Dolny. Po
drodze zabraliśmy  panią przewodnik, która od razu wszystkim się
spodobała, bo wniosła do naszego autobusu dużo humoru i dobrej
atmosfery. Bardzo dobrze się z nią dogadywaliśmy.
Po dotarciu na miejsce przeszliśmy się aleją nad Wisłą. Widoki były
nieziemskie, kila słów od pani przewodnik i ruszyliśmy dalej. Po drodze
wstąpiliśmy do kościoła, obejrzeliśmy go i ruszyliśmy drogą prowadzącą do
Trzech Krzyży. Wcale to nie było takie proste, bo nie dość, że trasa cały
czas była pod górkę, to jeszcze wysypana kamieniami, które bardzo łatwo
się obsuwały i trzeba było uważać, żeby nie spaść. Lecz my się nie
poddawaliśmy i w końcu dotarliśmy na Górę Trzech Krzyży. Kilka ładnych
fotek, a później głos zabrała pani przewodnik. Mogliśmy tam spędzić trochę
czasu i popodziwiać, jaki Kazimierz jest piękny. 
   Po zejściu z  góry mieliśmy czas wolny na zjedzenie czegoś oraz na
kupienie pamiątek. Najlepsza –jak zwykle - okazała się jazda w autobusie. Z
dobrymi humorami wróciliśmy do domów i do dziś mile wspominamy tę
wycieczkę. No bo zawsze wycieczka będzie udana, jeśli jest dobre
towarzystwo. Oby więcej taki wspaniałych wypraw.

 Joanna Ziółkowska

Wycieczka Czarnolas - 
                              Kazimierz Dolny

Na pokojach Mistrza Jana

Witaj!

Na kamieniu mądrości trzeba posiedzieć

Po trudach zwiedzania czas na ognisko

Podziwiamy uroki Kazimierza
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Zamość - miasto idealne

  20 maja 2016 r. uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum wyruszyli
na jednodniową wycieczkę do Zamościa. Ciesząc się piękną, słoneczną
pogodą, którą przywitało nas miasto idealne, spędziliśmy dzień pełen wrażeń
i atrakcji.
   Na początek zajęcia edukacyjne w zamojskim ZOO i próba odpowiedzi na
pytanie, czy ogród zoologiczny to więzienie czy azyl dla przebywających
tam zwierząt.
   W planie mieliśmy również zwiedzanie słynnej zamojskiej Starówki.
Zobaczyliśmy Rynek Wielki z ratuszem, podziwialiśmy malownicze
kamieniczki i katedrę. Niezwykłych wrażeń dostarczył nam pobyt w
Prochowni. Obejrzeliśmy tam niezwykle sugestywny seans filmowy, który
przy pomocy interaktywnej makiety Zamościa obrazuje poszczególne fazy
historii i rozwoju miasta i twierdzy. 
  Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie zamojskiej Rotundy, gdzie z
powagą i skupieniem poznawaliśmy tragiczne losy mieszkańców
Zamojszczyzny w czasie okupacji hitlerowskiej. W miejscu uświęconym
krwią tak wielu Polaków zapaliliśmy znicz - symbol naszej pamięci.

Piękne i majestatyczne

Fotka pod ratuszem obowiązkowa!

Zaczynamy zwiedzanie

W hołdzie ofiarom Zamojszczyzny
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DOBRA KSIĄŻKA

 CZAS NA MAŁE CO NIECO  -  DZIŚ TRUSKAWKI W ROLI GŁÓWNEJ!

  

PIERDOMENICO BACCALARIO " OGNISTY PIERŚCIEŃ"

  Co sto lat ludzkość zostaje poddana próbie. Co sto lat czwórka nastolatków musi podjąć wielkie
wyzwanie. Właśnie upływa kolejne sto lat i nadszedł czas, aby wybrać tych, którzy sprostają zadaniu.
Historia zaczyna się w Rzymie, Mieście Ognia.
29 grudnia, Rzym. W ciemnościach biegnie mężczyzna, trzymając w dłoni walizkę. Szuka czworga
dzieci. Właśnie w tym momencie Elektra, Sheng, Mistral i Harvey wymykają się z hotelu, aby zwiedzać
pokryte śniegiem miasto. Kilka godzin wcześniej nawet się nie znali, lecz właśnie odkryli, że łączy ich
data urodzin: 29 lutego. Mężczyzna, widząc dzieci, nie ma wątpliwości. To właśnie ich szuka. Powierza
Elektrze cenną paczkę i ucieka. W środku dzieci znajdują dziwną, drewnianą mapę... To początek
wyzwania.
  "Ognisty pierścień" to pierwszy tom cudownej serii "Century" dla nastolatków, napisanej przez
popularnego pisarza Pierdomenica Baccalaria. Napisał on również znaną serię "Ulyssesa Moore'a", ale
uważam, że ta jest od niej o wiele lepsza.
   Okładka książki jest wspaniała, całe jej wydanie po prostu  zachwyca. Na samym środku książki
można znaleźć przeróżne ciekawe zdjęcia- miejsc, przedmiotów, map, z którymi bohaterowie książki
mieli do czynienia. Dzięki temu książka staje nam się bardziej autentyczna i bardziej wczuwamy się w
jej wydarzenia, a również poznajemy lepiej Rzym.
  "Ognisty pierścień" jest książką przygodową, zawierającą również trochę fantastyki. Poza tym
niesamowicie wciąga i bardzo szybko i przyjemnie się ją czyta. Książka pełna jest humoru i akcji.
Zawsze coś się dzieje. Doskonała dla tych, którzy lubią tajemnice i zagadki.

 DESER Z MUSU TRUSKAWKOWEGO
50 dag truskawek
2 łyżeczki cukru pudru
100 ml mleka skondensowanego z puszki
galaretka truskawkowa
20 g gorzkiej czekolady

1. Truskawki umyj, odszypułkuj i osusz.
2. Połowę truskawek zmiksuj, resztę pokrój na połówki.
3. Galaretkę rozpuść w połowie podanej na opakowaniu ilości wody i

wystudź.
4. Połowę galaretki wymieszaj ze zmiksowanymi truskawkami i rozłóż

do pucharków.
5. W mus owocowy wciśnij pokrojone truskawki i odstaw pucharki do

lodówki.
6. Schłodzone mleko skondensowane ubij mikserem na puch.
7. Ciągle ubijając, wlej cienkim strumieniem pozostałą galaretkę.
8. Powstałą piankę wyłóż na schłodzony mus truskawkowy i ponownie

wstaw do lodówki.
9. Przed podaniem udekoruj wiórkami gorzkiej czekolady.

                                    SMACZNEGO!

Prosty, szybki i pyszny! polki.pl
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