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Święto Niepodległości

                  POLUJĄ NA CZĘŚCI JEJ CIAŁA - MARATON PISANIA LISTÓW

 Annie Alfred to jedna z osób, która jest dotknięta albinizmem. Marzy o zostaniu w
przyszłości pielęgniarką. Jest normalnym dzieckiem, ale niektórzy uważają, że jej części
ciała przynoszą szczęście. By zdobyć pieniądze lub zdrowie, zabijają dzieci i sprzedają  ich
części ciała. W tym roku nie tylko licealiści pisali listy, ale także uczniowie z klas
szóstych.Pisaliśmy do Prezydenta Republiki Malawi. Prosiliśmy go o przemówienie tym
ludziom do rozumu, by nie czynili takich okropnych rzeczy. Co roku mamy nadzieję, że
nasz maraton dużo zmieni i że każda osoba będzie mogła żyć normalnie bez strachu  o
swoje zdrowie i życie.       
                                                                                      Mateusz Zwolski 

Maraton Pisania Listów Życzenia

                     Życzenia Bożonarodzeniowe    

     Z okazji świąt Bożego Narodzenia
     pragniemy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia:
     niech narodzone dzieciątko Wam błogosławi -
     wielu łask bożych, ciepła i nadziei w sercu,
     a w Nowym Roku dużo zdrowia, miłości i obfitości.
Zdrowych i wesołych świąt Kochani, 
Niech Mikołaj przywiezie saniami uśmiechów bez liku,
samych radości karpia bez ości i super gości.
                           Zespół Dziennikarski

                  Święto Niepodległości 
11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość.
Na pamiątkę tego wydarzenia obchodzimy Narodowe
Święto Niepodległości. Polacy wywieszają flagi w oknach,
chodzą na manifestacje, a w szkołach organizowane są
uroczyste akademie.
W naszej szkole taka akademia odbyła się 10 listopada 2016
roku. Wystąpili uczniowie z różnych klas, a przedstawienie
przygotowali uczniowie klas 6.

     W tym roku obchodziliśmy 98. rocznicę Odzyskania
Niepodległości.  Święto to upamiętnia wydarzenia z 11
listopada 1918 roku, kiedy Polska odzyskała wolność po 123
latach niewoli . Polska zniknęła z mapy świata w 1795 roku
po tym jak Prusy, Austria i Rosja dokonały trzeciego
rozbioru naszego kraju. Odzyskanie przez Polskę
niepodległości było procesem stopniowym. Walka o
niepodległość trwała długo. 11 listopada 1818 na froncie
zachodnim zakończyła się I wojna światowa. Władzę
wojskową przejął marszałek Józef Piłsudski i zajął się
tworzeniem niepodległego rządu. Obecnie Narodowe Święto
Niepodległości jest dniem wolnym od pracy. Organizowane
są obchody, marsze i imprezy upamiętniające odzyskanie
wolności przez Polskę .

Święto Niepodległości
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warsztaty Warsztaty - finał

warsztaty warsztaty

warsztaty warsztaty

                                                  TACY JAK MY
  Bohaterem sztuki jest młody chłopiec Mirek, pochodzi on z trudnego
środowiska. Jego zagubiona matka nie jest autorytetem. Mirek nie czując
oparcia w domu, staje się nietolerancyjny i arogancki. Jest z natury dobrym
chłopakiem, więc pewnego dnia pomaga człowiekowi na ulicy. Nie był tam
sam, byli tam też inni życzliwi ludzie, którzy w konwersacji podważają jego
negatywne pozy. W utworze są wątki z takich lektur takich jak: "Bracia Lwie
Serce", "Ten obcy", "Oskar i pani Róża".
 1.12.2016 r. odbyły się  w naszej szkole po raz kolejny warsztaty teatralne. 
Gościliśmy aktorki teatru ARTENES z Wrocławia, które pokazały nam wiele
różnorodnych ćwiczeń, jakie wykonują aktorzy. Zajęcia te dużo nas
nauczyły, a równocześnie była to świetna zabawa. Kolejne warsztaty w
kwietniu - już nie możemy się doczekać.Zapraszamy!

zrodlo
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           Co twój zwierz domowy robi, gdy go zostawiasz w domu?

 Film pt. "Sekretne Życie Zwierzaków Domowych" opowiada o historii Maxa -
psa. Pewnego dnia  jego właścicielka przyprowadza do domu nowego,
ogromnego psa, Diuka. Max i Diuk nie polubili się. Pewnego dnia przez ich
kłótnię gubią się i łapią ich hycle. Potem ciężarówka zajeżdża w ślepą
uliczkę przez grupę innych, pragnących zemsty na ludziach zwierząt, które
chcą uratować przyjaciela - świnię. Max i Diuk okłamali zły gang i poszli z
nimi, co okazało się być błędem, gdyż wydaje się, że są mięczakami i inni
chcą na nich zemsty. Ale to jeszcze nie koniec historii, to jest dopiero
początek...
Film jest bardzo ciekawy, śmieszny i zachęcający do przyjaźni. Tłumaczy,
że nie wolno oddzielać się od innych i być dla nich niemiłym, gdyż to się na
nich może odbić. Polecam do samodzielnego obejrzenia.

Jak opiekować się kotem? 

 Na początek:Przed przybyciem nowego zwierzaka należy zaopatrzyć się
w kilka niezbędnych przedmiotów.Są to:
-3 miseczki, najlepiej ceramiczne (suchy pokarm, mokry pokarm, woda),
-legowisko dla kota, można je zrobić nawet z kartonowego pudełka,
-drapak,
-kuwetę i transporter,
-żwirek do kuwety, kupiony w sklepie zoologicznym, karma sucha i mokra.
Koty często przewracają plastikowe miseczki, w metalowych kotu może nie
odpowiadać posmak. Najlepsze są ceramiczne: są za ciężkie do
przewrócenia i wszystko z nich smakuje pupilowi. 
Kota raczej nie nauczysz, gdzie ma spać, gdyż sam sobie wybiera
legowisko,  w którym będzie odpoczywał.

    Pies, pingwiny oraz Olbrzym, czyli ,,Szajbus i pingwiny''  i ,,BFG".
10.10.2016r. klasy 6b, 6c, 4a udały się na Akademię Filmową.Była na niej
mowa o gatunkach filmowych, jak i podgatunkach. 
Jak zwykle po akademii odbył się film. Tym razem wypadło na ,,Szajbusa i
pingwiny". Film opowiada o nieznośnym psie, który jak się okazało potrafi
obronić nawet pingwiny.

4.11.2016r. 4a oraz  wszystkie klasy szóste wyszły jak co miesiąc na
MAF.Tym razem omawialiśmy historię kina, czyli co to był kinematograf,
kiedy i jak i  przebiegł pierwszy seans filmowy.
Standardowo po takiej mini lekcji przyszedł czas na film. Tym filmem był
,,BFG", czyli ,,Bardzo Fajny Gigant". Film opowiadał o dziewczynce, która
spotkała naprawdę miłego giganta. 

Filmy

                        6 c w filharmonii
 W dniu 17 listopada wybraliśmy się z klasą do Filharmonii Lubelskiej im.H.
Wieniawskiego. Gdy dotarliśmy do gmachu, zwiedziliśmy go, po czym
poszliśmy do sali koncertowej. Tam pan przewodnik opowiedział o historii
budynku, a potem  odpowiadał na nasze pytania. Dowiedzieliśmy się wielu
rzeczy o instrumentach, min. ile ważą i kosztują. Na scenie widać było
najróżniejsze instrumenty. Zaczęła się próba. Dyrygent wymachiwał
batutą w cztery kierunki świata. 
  Wszyscy obecni na widowni patrzyli z podziwem. Każdy znał przynajmniej
jeden grany utwór. Pod koniec próby muzycy z dyrygentem ukłonili
się i podziękowali za obecność. Myślę, że wszyscy byli
zadowoleni z tej nietypowej lekcji muzyki.

Wizyta w Filharmonii Lubelskiej
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Halloween
Halloween jest to celtyckie święto polegające na
czczeniu zmarłych.Obchodzone jest dzień przed
naszym ''Wszystkich Świętych''. Wywodzi się
ono z celtyckiego święta ''Samhain''. Najhuczniej
obchodzone jest w Irlandii, Stanach
Zjednoczonych,Wielkiej Brytanii''. Jest to tradycja
równie popularna w Brytanii jak Boże Narodzenie.
Może nie jest to tradycja zbyt popularna w naszej
kulturze, ale mimo wszystko jest to wspaniała
zabawa.
                                         
                                              Mateusz Giezek

           
                              Jak andrzejki to i dobra zabawa

23 listopada w naszej szkole odbyły się andrzejki. W imprezie
wzięły udział  klasy 4-6 (klasy młodsze miały swoją zabawę).
Andrzejki nie mogły się odbyć bez naszych ukochanych chipsów,
słodyczy, a w niektórych klasach nawet pizzy. Chętni przygotowali
wróżby zgodnie z tradycją andrzejkową i zachęcali do wspólnego
wróżenia. Nawet w niektórych klasach lało się wosk! Na parkiecie
też nie zabrakło uczniów. Zbierało się tam coraz więcej
uczestników dyskoteki. Biegać, tańczyć, jeść, rozmawiać i dobrze
się bawić...O takiej zabawie każdy marzył i nikt sobie nie
wyobraża, że andrzejki mogłyby być lepsze. Na wszystkich
dyskotekach liczy się towarzystwo i dobra zabawa!!!

 "Na św. Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja"
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w 
wigilię św. Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Są specjalną okazją do
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się
adwentem.W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest
świętem narodowym.
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i
przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim
odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki
traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w
odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową,
organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś
współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą
młodzież obojga płci.

Halloween

andrzejki

andrzejki

andrzejki andrzejki

Andrzejki 2016
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                       ROZMOWA 
    Z POETĄ ZBIGNIEWEM DMITROCĄ
- Ile lat zajmuje się Pan pisaniem książek i
wierszy?
- Pierwszy swój wiersz opublikowałem mając lat
18. Pierwszą książkę wydałem w 1992 roku w
Lublinie i była to „Rozbrykana bryczka”.
- Kim Pan chciał zostać będąc dzieckiem?
- Na pewno nie chciałem zostać pisarzem.
Miałem wujka kowala. Fascynowała mnie kuźnia,
chciałem zostać kowalem. W tym samym czasie
kiedy zacząłem pisać swoje pierwsze wiersze,
zacząłem rzeźbić w drewnie. Wtedy bardzo mnie
zaczęła fascynować plastyka. Potem poszedłem
do liceum plastycznego. Kończąc szkołę
myślałem, że będę takim „piszącym malarzem”
albo, „malującym poetą”. Ale potem moje związki
z plastyką się rozluźniły i zostałem pisarzem.
- Czy w dzieciństwie miał Pan swoją ulubioną
książkę?
- To trudno powiedzieć. W trzeciej klasie
zacząłem czytać baśnie. Potem była literatura
przygodowa. Nieco później czytałem książki z
serii Biblioteka Żółtego Tygrysa  oraz Bitwy,
Kampanie, Dowódcy.
- Skąd Pan czerpie tematykę swoich utworów?
- Pomysły czerpię z wyobraźni. Pisuję też do
ilustracji i wtedy pomysł podsuwa ilustracja. 

Czasami wydawca podpowiada temat książki.
- Na czym polega pisanie wierszy?
- Zwykle staram się opowiedzieć jakąś historię w
miarę mądrą. Staram się też, aby te wiersze były
dowcipne. Uważam, że zasada „baw i ucz” jest
dobrą zasadą. Natomiast tematyka wierszy dla
dorosłych wynika z przemyśleń ważnych
tematów.
-Który ze swoich wierszy lubi Pan najbardziej i
dlaczego?
- Mam kilka ulubionych. Jeden z nich to „Kotka
Trajkotka”. Jest on zabawny i ma zaskakującą
puentę. Drugi wiersz to „Trawka i osioł”, który
tematyką nawiązuje do bajek mistrza Ignacego
Krasickiego.
- Czy planuje Pan napisać książkę o dalszych
przygodach Pana Pantalona?
- Zacząłem już pisać i chciałbym podczas pisania
używać wszystkich liter (wszystkie zmiękczenia).
Gdyby nie było ograniczeń już dawno napisałbym
tę książkę. Mam już początek książki i kiedy
skończę obecną pracę, postaram się to zrobić.
- Czy lubi Pan podróżować?
- Lubię podróżować. Chętnie objeżdżam okolice i
wybieram się na spotkania z czytelnikami.

- Czy często spotyka się pan ze swoimi
czytelnikami? Jak wyglądają takie spotkani
autorskie z dziećmi, a jak z osobami dorosłymi?
- Ze spotkaniami jest różnie, czasami jest ich
kilkanaście jesienią i kilkanaście na wiosnę, a
czasami jest ich kilka. Spotkania dla dzieci to na
ogół teatrzyk. Oprócz tego czytam wiersze z
innych książek, czasami dla dzieci z przedszkola
czytam zagadki. Kiedyś robiłem dzieciom
dyktanda na podstawie limeryków np. O jeżu
„Sympatyczny skromny jeż, nie ma obaw, że go
zjesz. Lecz się z nim nie pokłóć, bo może cię
pokłuć. Jeśli o tym nie wiesz, to chociaż w to
wierz.” Jest to gotowe dyktando, wierzcie  mi.
Podczas spotkań z dorosłymi to zwykle jest tak,
że ktoś zadaje pytania. Przypomina to trochę
wywiad. Czasami uczestnicy spotkania chcą, aby
autor coś poczytał. Zdecydowanie częściej
odbywają się spotkania dla dzieci.
                     Zespół dziennikarski z kl. 3c

     SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANEM ZBIGNIEWEM DMITROCĄ
     W dniu 25 października 2016  roku w naszej szkole odbyły się dwa
spotkania autorskie z panem Zbigniewem Dmitrocą, w których uczestniczyli
uczniowie klas młodszych. Pan Zbigniew Dmitroca jest poetą,
bajkopisarzem, tłumaczem, autorem Jednoosobowego Teatru Walizkowego
„Teatrzyk jak się patrzy”. 
     Podczas spotkań pisarz prezentował swoje książki. Uczniowie mogli
zadawać pytania na temat jego twórczości i brać udział w teatrzyku. Poeta
recytował swoje wiersze, a uczniowie odgrywali role trzymając kukiełki
wykonane przez jego żonę. Pomiędzy spotkaniami pan Zbigniew Dmitroca
udzielił wywiadu Zespołowi Dziennikarskiemu gazetki szkolnej Naszym
Okiem. Na zakończenie poeta rozdawał uczniom autografy.
                                             Zespół dziennikarski z klasy 3c

Wywiad

Pan Zbigniew Dmitroca Spotkanie

Teatrzyk Teatrzyk Autografy
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Rozmowa z Julią Piętas – laureatką I  miejsca
    w  Szkolnym  Konkursie  Pięknego 
 Czytania  Prozy  „Otwieram  książkę i ...”

- Na czym polegało Twoje zadanie w Szkolnym
Konkursie Pięknego Czytania Prozy „Otwieram
książkę i …”
- Moje zadanie polegało na tym, aby przeczytać
najładniej jak potrafię fragment książki.
- Z jakiej książki wybrałaś fragment i dlaczego?
- Wybrałam fragment z „Cudaczka –
Wyśmiewaczka, bo  najbardziej znam tę książkę.
- Jaka atmosfera panowała w czasie konkursu?
- Była bardzo miła atmosfera i czułam się dobrze.
- Czy miałaś tremę w czasie występu?
- Miałam tremę, ale udało mi się ją pokonać.
- Jaką nagrodę uzyskałaś w konkursie?
- Dostałam książkę i dyplom.
- Czy planujesz w przyszłym roku szkolnym
uczestniczyć w Konkursie Pięknego Czytania?
- Tak planuję.
- Czy masz swoją ulubioną książkę?
- Jest to książka pt. „Martynka”.
- Jakie masz zainteresowania?
- Interesuję się muzyką i uczęszczam do szkoły
muzycznej. Dwa lata gram na skrzypcach.

      Dziękujemy Ci za interesującą rozmowę.
 Życzymy Ci dalszych sukcesów w różnych
konkursach.
                Zespół Dziennikarski z kl. 3c

Julia z nagrodami

Konkurs Konkurs

  Laureaci Szkolnego Konkursu Plastycznego MALOWANE WIERSZE
    W dniu 28.11.2016 r. odbyła się uroczystość z okazji wręczenia nagród
laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego Malowane Wiersze. Na
wstępie pani Bożena Igras poinformowała zebranych o przebiegu i wynikach
konkursu. Potem w części artystycznej wystąpiły uczennice z Koła
Dziennikarskiego (z kl. 3c) , które pięknie przeczytały wiersze najchętniej
ilustrowane przez uczestników konkursu. Tłem dla wierszy była prezentacja
multimedialna z pracami plastycznymi laureatów. Potem głos zabrała pani
wicedyrektor Joanna Jędruszczak, która pochwaliła uczniów za ich
zdolności plastyczne i wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych.
Następnie odbyło się wręczanie nagród książkowych i dyplomów przez
panią wicedyrektor Joannę Jędruszczak. Uroczystość została
przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy.
                                              Zespół Dziennikarski z kl. 3c Laureaci konkursu podczas uroczystości

- Jaką nagrodę
dostałaś?
- Dostałam książkę i
dyplom.
- Co najbardziej
podobało Ci się w
czasie uroczystości
wręczania nagród?
- Podobało mi się
czytanie wierszy przez
dziewczynki.
Dziękujemy za
rozmowę.
Zespół Dzien. z kl.3c

            Rozmowa z Barbarą Bury (z klasy 2a) laureatką I miejsca
- Co zdecydowało o tym, że wzięłaś udział w Szkolnym Konkursie
Plastycznym „Malowane Wiersze”?
- Skończyłam inne prace plastyczne i pani Elżbieta Prokop zachęciła mnie,
abym zrobiła pracę na konkurs.
- Do jakiego wiersza wykonałaś ilustrację?
- Do wiersza „Jak rozmawiać trzeba z psem” Jana Brzechwy.
- Co przedstawia Twoja praca?
- Właściciela tego psa, który pisze wiersz i śpiącego pod biurkiem psa.
- Jaką techniką plastyczną ją wykonałaś?
- Tuszem i farbą. Najpierw robiłam kontury tuszem, a potem wypełniałam
farbą.
- Ile czasu zajęło Ci zilustrowanie wiersza?
- Zajęło mi to trzy dni po jednej godzinie. Pracę robiłam w szkole.

Praca Basi
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NO NO

NO
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                WIGILIJNY WIECZÓR

    W wigilijny wieczór gwiazdka z nieba spada.
    Cała rodzina do stołu zasiada.
    Jest to wieczór z bajki, bajki – samograjki.

Stoi w dużym pokoju drzewko kolorowe.
Jest śliczne, urocze, po prostu bajkowe.
Pachnie całe jak pierniczki,
Wygląda jak suknia księżniczki.
Choinka pięknie ozdobiona
wyciąga do nas ramiona.
Błyszczą się na niej kolorowe bombeczki
i uśmiechają się jakby z nieba gwiazdeczki.
Tańczą na niej maleńkie laleczki
i mienią się w oczach lśniące wstążeczki.
Łańcuchy są długie jak rzeka,
a każdy na prezenty czeka.
Dziś dziadzio i babcia są też razem z nami.
Wspólnie przepiękną kolędę zaśpiewamy.
O małym Jezusku, który się narodzi,
w żłóbku w Betlejem na świat przychodzi.

    W wigilijny wieczór gwiazdka z nieba spada.
    Cała rodzina do stołu zasiada.
    Jest to wieczór z bajki, bajki – samograjki.

                Emilia Banach kl. 3c

                       CHOINKA

   W salonie pod oknem stoi zielona.
   Na każdej gałązce wisi ozdoba.
   Choć nie ma liści i trochę kłuje,
   To kto jej nie ubiera, niech mocno żałuje.

   Światełka migają wspólnie, radośnie,
   A stos prezentów rośnie i rośnie.
   I każdy czeka w niecierpliwości,
   Bo gwiazdka zaprasza już pierwszych gości.

   I każdy zza stołu tylko zerka,
   Patrząc się w bombki jakby w lusterka.
   Gwiazda zawisła na samym szczycie,
   Drapiąc swym czubkiem po białym suficie.

   Czy sztuczna, czy żywa, duża, czy mała.
   Nie ma znaczenia – ważne by stała!
   Bo gdzie by podziały się wszystkie prezenty?
   I kto bez choinki by śpiewał kolędy?

   Dlatego pamiętajcie chłopcy i dziewczynki,
   Żeby ubierać swoje choinki!

                   Małgosia Bourdo kl. 3c

             MAGICZNA CHOINKA

     Stoi w kącie choineczka, 
     ozdobiona do czubeczka.
     Bombki śliczne, kolorowe, 
     lśnią i błyszczą oświecone.
Łańcuchy lekko powiewają, 
uroku choince dodają.
Wiki patrzy zadziwiona, 
jak choinka pięknie przystrojona.
     Na samym czubku jest piękna gwiazda,
     a na komodzie stoją pierniki 
     i mleka kubek dla Mikołaja.
Mikołaj już jedzie, 
już jest koniec dnia,
więc pędem do łóżek.
Dobranoc pa pa!

           Wiktoria Nawłatyna kl. 3c

           KŁÓTNIA O CHOINKĘ

Tatuś choinkę przyniósł do domu
I ja jej nie pozwolę ubrać nikomu.
Pudełek z bombkami wiele mam,
Ale bratu dotknąć ich nie dam.
Stoi choinka na środku pokoju
I nie będzie mieć dzisiaj spokoju.
Po wielu kłótniach tata rozkazał,
Wspólnie ubierać choinkę kazał.
Z pudełek bombki znikały różne
Jedne z brokatem, inne podłużne.
Na koniec łańcuch i cukierki zawisły,
A kolorowe lampki zabłysły.
O kłótni z bratem już nie pamiętam,
Ale choinkę i święta na długo zapamiętam.

             Natalia Bednarska kl. 3c

                       CHOINKO!
Rosłaś w lesie samotna, jedyna,
Otulona w biały puch śniegu.
Któregoś dnia przyszłam do Ciebie,
Rozświetliłam kolorowymi lampkami,
Przybrałam pięknymi bombkami.
W środku lasu pod Twoimi gałązkami,
W blasku świateł i pięknej kolędy,
Spędziłam z rodziną 
najpiękniejszą w życiu Wigilię.
Dziękuję Ci leśne drzewko,
Wrócę do Ciebie za rok.

                          Bianka Buczek kl. 3c

              CZEKAMY NA GWIAZDKĘ
Choinka, choinka sama stoi w salonie,
jeszcze nie jest udekorowana,
my przyjdziemy do niej.
Zawiesimy dekoracje,
zasiądziemy do stołu
i zaczniemy spożywać
Wigilijną kolację.
Gdy już zjemy dwanaście potraw,
przez okienko będziemy rozglądać się po bokach.
Będziemy czekać na gwiazdkę,
a jak się pojawi, spełnią się marzenia.
                        Maya Rozwałka kl. 3c
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