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Rozpoczęcie roku szkolnego

                                      Witamy po wakacjach

Redakcja ,,Naszym okiem" wita wszystkich serdecznie po wakacjach. Mamy nadzieję, że wakacje upłynęły Wam
spokojnie oraz że nadejdą szybciej, niż się skończyły. Nasza redakcja życzy wszystkim samych sukcesów w szkołach! 

W naszej szkole, jak w wielu innych 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego, w tym zakończenie wakacji.
W przedstawieniu brały udział klasy 6c,  6b, 5a oraz 5b. Pomimo paru wpadek występ wszystkim się podobał, a na
koniec uroczystości uczniowie rozeszli się do swoich sal.
          Życzymy Wam sukcesów oraz aby ten rok szkolny upłynął wam tak szybko, jak upłynęły Wam wakacje.

        14 Października - Dzień Edukacji Narodowej

       W tym jednym z najważniejszych dni w roku szkolnym,
w  dniu święta wszystkich nauczycieli, chcielibyśmy złożyć
najserdeczniejsze życzenia  wszystkim Nauczycielom i
Pracownikom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w
Lublinie:
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, 
sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów. 
                                        
                                                               Uczniowie

                                                   Koło dziennikarskie to my:
 1. Emilia Banach kl. 3c                           11. Marika Brzeszczak kl. 6c
 2. Natalia Bednarska  kl. 3c                   12. Klaudia Woźniak vel Wójcik kl. 6c  
 3.  Małgorzata Bourdo kl. 3c                  13. Mateusz Zwolski kl. 6c  
 4. Bianka Buczek kl. 3c                          14. Mateusz Giezek kl. 6c                      
 5.  Maja Ćwikła kl. 3c                             15. Dominik Martyna kl. 6c                                6.
Anna Łojek  kl. 3c                               16. Jakub Jarco kl. 6a                         
  7.  Wiktoria Nawłatyna kl. 3c                   17. Magdalena Gromysz kl. 6b                   
  8.  Maja Rozwałka kl. 3c                         18.Magdalena Surdyk kl. 6b                          
 9.  Kornelia Staszek kl. 3c                      19. Paweł Suduł kl. 6b                        
 10.  Natalia Wnuczek kl. 3c         20. i 21. Marika Gawralidis i Julia Saładonis kl. 6c

Rozpoczęcie roku szkolnego

NO Zespół Dziennikarski
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Ślubowanie klas pierwszych

             MŁODZI GENIUSZE
        Zerówka i pierwsza klasa to początki nauki w szkole podstawowej.
Wtedy właśnie dzieci poznają świat nauki i swoich przyjaciół. Nowo przybyli
uczniowie będą tu rozwijać swoje zainteresowania, pasje i umiejętności.
Dzięki tak zwanej "klasie zero" dzieci będą mogły zapoznać się ze
szkolnymi realiami. Klasa zero i pierwsza to także wyzwanie dla
wychowawców. Będą uczyć i wychowywać, wdrażać do życia szkolnego,
co wbrew pozorom nie jest takie łatwe. Prosty przykład - zapytajcie swoich
rodziców jak wyglądało wychowywanie was w latach przedszkolnych. Na
pewno nie było łatwo!
Być może,  w klasach pierwszych znajdują się przyszli naukowcy,
matematycy, lekarze, politycy lub nawet aktorzy.
Z

Pierwsza klasa

Jak widać uczniowie "zerówki" dobrze się bawią i uczą

 Co by nie powiedzieć wyżej wspomniane klasy mimo wszystko są pełne
radości i dobrego poczucia humoru. Gdy członkowie naszej redakcji wprosili
się do jednej z sal klas pierwszych, aby zapytać o możliwość wykonania
zdjęć (które zresztą widzicie z boku) dzieci spokojnie siedziały i bawiły się.
Nie było tam wrzasku, chaosu ani nic takiego. Wszyscy obecni w sali byli
uśmiechnięci i pełni energii, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak widać,
wychowawczynie klas pierwszych Pani Agata Aleksandrowicz oraz Pani
Marzenna Grabowska - Wójcik oraz zerówki- Pani  Małgorzata Dymowska-
Filipczak oraz Pani Małgorzata Frączek spisały się na piątkę z plusem! 
My, starsze klasy wiemy, że Ci mali geniusze zostaną kimś wielkim w
przyszłości.

Nie wiemy, kim będą , ale to oni kształtować będą swoją przyszłość i godnie reprezentować naszą szkołę, w której
uczyli się od podstaw. To co tutaj otrzymujemy, to fundament naszego dalszego życia. Każdy wie, że tylko solidarny
fundament może utrzymać największą budowlę, jaką jest nasza przyszłość.
  Koledzy i koleżanki, stwierdzamy z cała pewnością, jako nieco bardziej doświadczeni, że świetnie trafiliście, reszta
zależy tylko i wyłącznie od Was. Przyjmijcie od nas życzenie:
U progu nauki w szkole podstawowej życzymy Wam
- aby każdy dzień Waszego pobytu w szkole był radosny  i szczęśliwy,
- aby nauka była dla Was przyjemnością,
- aby każdy z Was miał prawdziwego przyjaciela,
- abyście swoim zachowaniem, postępowaniem oraz wynikami w nauce zasłużyli na miano Wzorowego Ucznia, a tym
samym spełnili oczekiwania Waszej Pani Wychowawczyni i Waszych Rodziców.

NO

Paweł S. i Paulina P.

Paweł S.
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Henryk Sienkiewicz

                                                         POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944                                                  
                 Powstanie warszawskie – zbrojne wystąpienie w okupowanej przez Niemców Warszawie
zorganizowano przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza", które trwało 63 dni od 1 sierpnia do 2
października 1944 roku i zakończyło się klęską strony polskiej. Głównym celem powstania
warszawskiego było przede wszystkim oczyszczenie Warszawy z niemieckiego okupanta. Powstanie
rozpoczęło się godziną W, czyli o godzinie 17:00. Niemcy sukcesywnie wzmacniali swoje wojska w
stolicy. Do 20 sierpnia siły niemieckie wzrosły do około 25 tysięcy żołnierzy. Oprócz lotnictwa
bombowego, Niemcy użyli licznych pododdziałów saperów, samobieżnych min "Goliat" i czołgów
wybuchowych do niszczenia umocnień. Aż do 10 września 1944 roku wojska sowieckie, stojące
zaledwie kilka kilometrów od Warszawy, pozostawały całkowicie bierne, między innymi pozwalając
niemieckim bombowcom bezkarnie niszczyć miasto. W dniach 3-6 września Niemcy wyparli
powstańców z Powiśla, zaś 12 września rozpoczęły się walki na Czerniakowie. Dopiero 10 września do
działań przystąpili Rosjanie.

  2016 rokiem Henryka Sienkiewicza oraz narodowe czytanie „Quo vadis”

Henryk Sienkiewicz jest to polski pisarz, który napisał m. in. ,,Quo vadis",
,, W pustyni i w puszczy" oraz ,,Trylogię".
Urodził się 5 maja 1846 r. w Woli Okrzejskiej, a zmarł 15 listopada 1916 we
Vevey we Szwajcarii.
Ponieważ 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza zorganizowano akcję, która
polegała na czytaniu ,,Quo vadis". Nosiła ona nazwę Narodowe Czytanie.
Odbyło się ono 3 września 2016 roku w ponad 2200 miejscach w całej Polsce.
W Ogrodzie Saskim w Warszawie fragmenty „Quo vadis” Henryka
Sienkiewicza przeczytała Para Prezydencka.
Zachęcamy do czytania i innych utworów naszego Noblisty.

II wojna światowa - największa wojna światowa w historii, trwająca od 1 września 1939 do 2 września
1945. Wojna wybuchła  wtedy, kiedy dzieci szły do szkoły. Jak my teraz. Poza większością państw
europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz
Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W
wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią . Według różnych szacunków zginęło w niej
od 50 do 78 milionów ludzi.

3 września przystąpiły do wojny Wielka Brytania i Francja (w piśmiennictwie zachodnim podaje się
czasami tę drugą datę jako początek wojny światowej). Niektórzy historycy za początek wojny
światowej uznają wojnę chińsko-japońską, rozpoczętą 7 lipca 1937 roku najazdem wojsk japońskich,
jednakże aż do 1941 roku konflikt ten pozostawał lokalny.

                                                                                                                             Mateusz Zwolski 

                                   Kilka filmów o wojnie        

    Jeżeli jesteś miłośnikiem historii lub kinomanem na pewno zainteresuje cię
kilka pomysłów na weekend. Na pewno poruszą cię takie filmy jak ,,Czas
honoru'', ,,Szeregowiec Ryan'' lub ,,Jutro idziemy do kina''.
          Jeśli lubisz się trochę pośmiać, nie możesz przegapić trzech części
przygód Franka Dolasa w filmie ,,Jak rozpętałem Drugą Wojnę Światową".
Czterej pancerni też wam będą towarzyszyć w piątkowe wieczory. Mniej
znanymi, ale  równie dobrymi filmami są ,,Dni chwały'', ,,Powrót do piekła'',
 ,,Pole bitwy'' oraz "Druga wojna światowa za kulisami'', a także "K-19".
 Możesz też wybrać bardziej tradycyjną papierową wersję.
 Pamiętajmy, książki nie gryzą
                                                  Mateusz Giezek
                                                                                      

Taśma filmowa

GAZETKA ŚCIENNA

POLSKA WALCZY

Internet

.

NO

INTERNET
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                                           Pokemon Go

Pokemon Go - to nowa gra, która wyszła w czasie wakacji 6 lipca 2016r. w
Japonii. Gra nie jest płatna, można ją normalnie ściągnąć na telefon  po
przez sklep play. Natomiast do grania w Pokemon potrzebny jest Internet. To
fabularna gra opierająca się na dawnych bajkach o pokemonach. W grze
chodzi o łapanie pokemonów, czyli kolorowych stworków przypominających
różne zwierzęta. Łapanie to rzucanie magicznych kul, dzięki którym można
je włożyć do plecaka. Gra jest już powszechna na całym świecie. Pokemony
można ewoluować oraz prowadzić walki  na arenie - Pokemon vs Pokemon.
Trzeba być bardzo ostrożnym, na przykład na przejściach. Pamiętajcie,
patrzcie przed siebie!
                                                                                 Mateusz Zwolski

POKEMON GO

Machulski

Komputer?NIE MA MOWY! Pobiegaj na świeżym
powietrzu!

Bardzo dużo osób w czasie wakacji korzysta z komputera,
zapominając o potrzebie pobytu na świeżym powietrzu. W
czasie roku szkolnego jest podobnie. Odstawcie
komputer, oddajcie go rodzicom, a czas wolny
wykorzystajcie na kształcenie swojej kondycji fizycznej
lub zabawę z kolegami z klasy, bądź z podwórka lub
samemu. Możesz również pograć w gry planszowe z
rodzicami, siostrą lub bratem, bądź wszyscy razem. 
Nie trać czasu dla gier, bądź aktywny!

SUPERCHŁOPAKI

                              Powakacyjny "humorek" :-D

1.Dziennikarz pyta znanego aktora:
-Kogo pan uważa za największego artystę?
-No cóż, jest nas kilku...
2.Pani na polskim każe dzieciom opisać, jak wygląda praca dyrektora.Po
chwili pyta Jasia:            -A ty czemu nic nie piszesz?
Na to Jasiu odpowiada:   -Czekam na sekretarkę
3.Początkujący myśliwy z przerażeniem krzyczy do kolegi stojącego obok: 
-Co to było? Kto strzelał?      -Nikt nie strzelał, to tylko gajowy kichnął.
4. -Słuchaj, czy wreszcie mi oddasz te 500 zł, co Ci pożyczyłem
przed dwoma miesiącami? Już 5 raz się o nie upominam!          
 -A ile razy ja Cię prosiłem, abyś mi pożyczył?

                                   Machulski w Lublinie

Nasze miasto odwiedził znany polski reżyser Juliusz Machulski. Twórca
filmów takich jak: Dzień świra, Kiler, Kilerów dwóch i Va bank oraz
Ambasada. On sam potwierdza, że były to udane i lubiane filmy. Sądzę
jednak, że film kręcony w Lublinie będzie jeszcze lepszy.
          Reżyser ma zamiar nakręcić na naszym starym mieście film
pt.,,Volta''.  Jest to jego kolejna komedia kryminalna. Niestety nie znamy
za wielu szczegółów. Wiemy jednak, że główne role grają kobiety.
Zarówno Machulski, jak i  aktorzy nie zdradzają szczegółów
dotyczących fabuły. Wiadomo jednak jak mają na imię
bohaterowie. Są to Wika, Anna i Dycha.
Lecz jedno jest pewne....
To będzie bardzo udany film.
                                                                                     Mateusz Giezek

Chłopcy!
z okazji Dnia Chłopaka życzymy Wam wszystkiego najlepszego!
Dużo radości, a także, żeby piłka zawsze trafiała Wam do bramki, żebyście się nie smucili i żeby
omijały Was wszystkie jedynki.
Dziewczyny                                 

30 września w naszej szkole został przeprowadzony konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka klas
4/6. Oto laureaci:
Super Przystojniak - Bartosz Tyburek,                        Super Przyjaciel:
Super  Łobuz - Max Próchniak,                                    - Damian Kursa,
Super Uczeń - Mateusz Giezek,                                    - Dominik Martyna,
Super Dżentelmen - Adam Filiks,                                - Kacper Lisikowski.
Super Pomocnik - Piotr Pepera.
Tytuł Super Nauczyciela otrzymał pan Maciej Grześko.                                  GRATULUJEMY!!!

INTERNET

.

NO
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Pani Iwona Dziewicka podczas wywiadu

     LUBIĘ SWOJĄ PRACĘ
Wywiad z P. Iwoną Dziewicką
- Ile lat pracuje Pani w zawodzie nauczyciela, a ile
w naszej szkole?
- W zawodzie nauczyciela pracuję 27 lat i cały
czas w naszej szkole.
- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
- Zawód nauczyciela wybrałam, bo bardzo
kocham dzieci. Dzieci są najmilszymi i
najwdzięczniejszymi osobami, z którymi można
się spotkać w pracy zawodowej.
- Jakie cechy charakteru powinien posiadać dobry
nauczyciel?
- Nauczyciel przede wszystkim powinien być
sprawiedliwy, wyrozumiały, odpowiedzialny,
prawdomówny, powinien cenić dobro i piękno oraz
powinien szanować wszystkich ludzi.
- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Bardzo lubię swoja pracę, bo trudno być
nauczycielem, jeśli się tej pracy nie lubi.
Dostarcza ona dużo satysfakcji i czerpie się od
dzieci dużo energii. Mimo upływających lat wydaje
się, że jest się młodszym przez codzienny
kontakt z dziećmi w szkole.
- W jaki sposób spędzi pani Dzień Nauczyciela?

- Nadrabię zaległości w lekturze, a jeśli pogoda
pozwoli pojadę do swojego ogrodu i będę robiła
porządki.
- Jakie zajęcia z uczniami lubi Pani najbardziej
prowadzić?
- Najbardziej lubię prowadzić zajęcia
komputerowe i wychowanie fizyczne, bo
dostarczają one dzieciom najwięcej radości.
- Czy ma Pani jakieś hobby?
- Moje hobby zależy od pory roku. W zimie lubię
jeździć na nartach, jak jest ciepło jeżdżę na
rowerze. Uwielbiam czytać książki, oglądać filmy i
pracować w ogrodzie.
- Jak lubi Pani spędzać wolny czas?
- Jest to związane z moim hobby. Lubię
przebywać na świeżym powietrzu, pracować w
ogrodzie. W wolnym czasie uwielbiam
podróżować.
- Jakie książki lubi Pani czytać najbardziej?
-Najbardziej lubię literaturę hiszpańskojęzyczną
Jaume Cabré, Carlos Ruiz Zafon, A. Perez -
Reverte. Chętnie sięgam również po książki
włoskiego autora Umberto Eco.
- Czy ma Pani w domu jakieś zwierzę?
- Mam rybki i kota perskiego. Kot był bardzo
chory, kiedy do mnie trafił, ale obecnie jest już
zdrowy.
- Jaką porę roku lubi Pani najbardziej?

- Lubię każdą porę roku, za to co jest dla niej
charakterystyczne.
- Czego życzyłaby Pani sobie i innym
nauczycielom z okazji „Dnia Nauczyciela”?
- Życzyłabym miłych i mądrych uczniów,
życzliwych współpracowników oraz wyrozumiałej
dyrekcji.
Dziękujemy Pani za interesującą rozmowę.

                     Zespół Dziennikarski z klasy 3c

Piosenka dla nauczycieli

Występ Występ licealistów

                  DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
    W dniu 12.10.2016 roku odbyła się akademia z okazji Dnia Nauczyciela.
Na sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, pracownicy szkoły, delegacje
klas oraz klasy pierwsze XIX LO. W części oficjalnej wystąpiła pani dyrektor
Małgorzata Frejowska, która złożyła wszystkim pracownikom szkoły
życzenia z okazji ich święta. Potem odbyło się ślubowanie uczniów klas
pierwszych liceum. Na część artystyczną złożyły się występy uczniów z
naszej szkoły. Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze, w których
dziękowali nauczycielom za ich piękną, ale trudną pracę. Dużo śmiechu
dostarczył wszystkim program kabaretowy licealistów. Można było z
przymrużeniem oka spojrzeć na szkołę, nauczycieli i uczniów. Bardzo
miłym akcentem było wręczenie nauczycielom serduszek przez dzieci z
klasy O. Ten dzień pozostanie na długo w pamięci nauczycieli i uczniów.
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NO NO
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	Bardzo dużo osób w czasie wakacji korzysta z komputera, zapominając o potrzebie pobytu na świeżym powietrzu. W czasie roku szkolnego jest podobnie. Odstawcie komputer, oddajcie go rodzicom, a czas wolny wykorzystajcie na kształcenie swojej kondycji fizycznej lub zabawę z kolegami z klasy, bądź z podwórka lub samemu. Możesz również pograć w gry planszowe z rodzicami, siostrą lub bratem, bądź wszyscy razem.
	3.Początkujący myśliwy z przerażeniem krzyczy do kolegi stojącego obok:

	Nie trać czasu dla gier, bądź aktywny!


