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                                               Posprzątane!

     20.04.2017 roku odbyło się sprzątanie świata. Uczniowie naszej szkoły  sprzątali pobliski
wąwóz. W rękawiczkach, z czerwonymi workami chodzili oni po krzakach, drogach,
laskach, a  wszystko po to, by wokół  było czysto i przyjemnie. By wszyscy mogli korzystać
z piękna naszej przyrody.  Na koniec klasy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.
 Co roku jest organizowana taka akcja, a my bierzemy w niej udział. Zawsze, niestety,
mamy dużo pracy.
  Ale ciągle nie rozumiem jednego...Dlaczego ludzie tak zaśmiecają świat?

Dzień otwarty w SP nr 22
25 marca br. naszą szkołę odwiedziły przedszkolaki wraz
ze swoimi rodzicami. Zobaczyły sale lekcyjne,
gimnastyczne, basen, świetlice, stołówkę. Brały udział w
różnorodnych zajęciach, konkursach. Obejrzały
przygotowane dla nich wystawy oraz pokaz mody
ekologicznej. Uczniowie klas 4-6 przebrani za postacie
baśniowe oraz ważne postacie historyczne oprowadzali
gości po szkole.  Mamy nadzieję, że przedszkolakom
szkoła podobała się  tak jak nam.
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VIa, VIb, VIc

Lądowanie samolotu

Czekamy na start

                           Warsztaty teatralne klas 4-6 

Dnia 20.04.17r. odbyły się zajęcia teatralne i ,jak to zwykle w naszej
szkole bywa, odbyły się dzień przed spektaklem.
 Na zajęciach dowiedzieliśmy się, jak wygląda normalny dzień z życia
aktora. Uczyliśmy się pracy w grupach, zaufania do siebie i ćwiczyliśmy
pracę przepony oraz poprawnego mówienia.
Były też różne gry i zabawy. Począwszy od niecodziennych
kalamburów, bo z maską na twarzy, przez taki jakby ,,symulator
przemowy". 
Na koniec zajęć  aktorzy odpowiedzieli na pytania, które nasunęły się
nam podczas zajęć.Tak zakończyły się kolejne jak i ostatnie takie
zajęcia w tym roku szkolnym. 
Mam nadzieję, że w następnym też takie będą.

Port Lotniczy Lublin
Uczniowie 6 klas zwiedzili z wychowawczyniami  Port Lotniczy Lublin.
 Dzieci zapoznały się z  najważniejszymi  informacjami o lotnisku - jego
historii, statystykach, połączeniach i parametrach. Godzina zwiedzania Portu
Lotniczego była tak dobrana, aby najpierw zobaczyć lądowanie samolotu, a
następnie podjechać do terminala. Tam uczniom widzieli strefę witania
swoich bliskich, miejsce, gdzie waży się  i nadaje bagaż. Po wizycie w
terminalu wróciliśmy do autokaru i objechaliśmy  lotnisko. Jadąc  wzdłuż
pasa startowego, oglądaliśmy ścieżkę podejścia samolotu, system ILS oraz
omówiliśmy całą infrastrukturę znajdującą się na terenie lotniska. Uczniowie
poznali aplikacje, dzięki którym możemy oglądać ruch samolotów nad
Lublinem i całym światem oraz słyszeliśmy  rozmowę pilota z wieżą kontroli
lotów. Na zakończenie widzieliśmy kołowanie  i  start maszyny, która  trochę
wcześniej przyziemiła.
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internet

   
Eliminacje do MŚ                  
26.02.2017r.  Polska  grała z Czarnogórą. Był to mecz o eliminacje
do Mistrzostw Świata 2018, które odbędą się w Rosji. Polska jest
obecnie na 1. miejscu w grupie E. Nasza Reprezentacja w piłce
nożnej na 99% pojedzie na MŚ w Rosji. Wkrótce, czyli 10
czerwca, Polska będzie grała z Rumunią, z którą Lewandowski nie
ma zbyt dobrych wspomnień. Gdy w meczu z Rumunią Lewy bronił
pola karnego Fabiańskiego, pod jego nogi trafiła petarda. Lewy po
tym incydencie zszedł z boiska i nie był świadomy przez ok. 2
minut, lecz po chwili wszedł na boisko i zagrał do końca.   Miejmy
nadzieję, że w Polsce Lewemu nie przydarzy się tak przykra
sytuacja.  

                         BIEGI NA ORIENTACJĘ

    W tym roku klasy 4A, 6A i 6C wzięły udział w biegach na orientację.
Pierwsza runda odbyła się na terenach ZS nr 12. W kategorii KSP wygrała
nasza koleżanka Aleksandra Marciniak. Druga runda odbyła się w Parku
Ludowym. W kategorii KSP wygrała Klaudia Iwanowska, a w MSP Ignacy
Szczęśniak. Runda trzecia odbyła się na terenach Słonecznego Wrotkowa.
W żadnej kategorii nikt z nas nie zwyciężył, ale miejsca w kategorii KSP od 2
do 4 były nasze. Finałowe biegi odbędą się 9 czerwca w wąwozie obok SP
51. Nasza szkoła na pewno będzie miała miejsce na podium. W klasyfikacji
generalnej indywidualnie również mamy szanse na wysokie
miejsca. Trzymajcie za nas kciuki!

Biegi na orientację - runda 3

Biegi na orientacje
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                             DDK Z KLASĄ !!!
          W dniu 4.04 wybraliśmy się z klasą do Dzielnicowego Domu Kultury w
Lublinie. Najpierw poszliśmy na zajęcia dotyczące ochrony w sieci. Zajęcia
prowadziła pani Anna Medvedieva. W ich trakcie  poruszane były takie
tematy jak: Czym jest Dark Web, Jak zabezpieczyć się przed hackerami,
Jakie zagrożenia czyhają w sieci, Jak zabezpieczyć swojego facebook'a.
Jak zapobiegać śledzeniu prywatnego profilu przez osoby trzecie przy
użyciu gadżetów internetowych; dostosowywać ustawienia w swoich
profilach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa online, czy też co zrobić gdy
zostaniemy ofiarami hackerów. Zajęcia zostały zorganizowane przez
studentów UMCS w Lublinie.

Gra miejska

Gra miejska Gra miejska

Ciemna strona Internetu

Beatbox’owa lekcja historii

 Podczas kolejnych zajęć klasa 6 c wzięła udział w Beatboxowej lekcji
historii. Zajęcia prowadzili pan Andrzej Dąbrowski. Opowiadał skąd wziął się
beadbox oraz rap. Mogliśmy również spróbować beadboxu.  Na koniec
zaśpiewał dwa utwory swojego autorstwa. Natomiast klasa 6a poszła na
lekcję pt. '' Zielona ochrona''. Podczas tych zajęć były poruszane kwestie
takie jak:
–Co decyduje o tym, czy obszar lub gatunek zostaje objęty ochroną;
– W jaki sposób chronione są najcenniejsze przyrodniczo obszary w Polsce;
– Jakie są główne zagrożenia dla środowiska naturalnego;
– Czy cenne przyrodniczo obszary zniszczone przez człowieka są możliwe
do uratowania. Zostały też omówione formy ochrony przyrody.
 Myślę, że o tych zajęciach uczniowie będą długo pamiętać.

Gra miejska to świetna zabawa połączona z nauką

W kwietniu uczniowie klas szóstych wybrali się na spacer na Stare Miasto,.
Okazało się jednak, że to nie był zwyczajny spacer. Wychowawczynie
opracowały dla nas grę miejską.  Polegała ona na tym, żeby uzbierać jak
najwięcej poprawnych odpowiedzi na pytania na temat Lublina.
Otrzymaliśmy zadania, które trzeba było wykonać w grupach. Wyjście to
wiązało się z obchodami  700-lecia Lublina. Po ukończonej zabawie
poszliśmy na pizzę do najstarszej pizzeri w Lublinie, a potem na pyszne lody
do BOSKO.
Warto było się starać, ponieważ dostaliśmy za to punkty dodatnie.
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ZIELONA SZKOŁA KLAS SZÓSTYCH
1. dzień
Po drodze do Serpelic zwiedziliśmy kilka kościołów/cerkwi.
Zakwaterowaliśmy się w ośrodku. Zjedliśmy obiado-kolację, był wolny czas
do ciszy nocnej i poszliśmy spać.
2. dzień
Po śniadaniu spacer po Kalwarii Podlaskiej, która jest odwzorowaniem Drogi
Krzyżowej z Jerozolimy. Później poszliśmy na lody. Kiedy wróciliśmy do
ośrodka, dostaliśmy zadanie: nagrać reklamę po angielsku (przynajmniej 3
minuty), zadania matematyczne i z j.polskiego. Wszyscy pracowaliśmy w
grupach. Zjedliśmy kolację i poszliśmy na dyskotekę. Była super zabawa!

Wycieczka Wycieczka

Wycieczka

3. dzień
Trzeciego dnia były zajęcia z survivalu, uczyliśmy się rozpalać ognisko, jak
udzielić pierwszej pomocy, układaliśmy własne piosenki, które śpiewaliśmy,
maszerując. Wieczorem wzięliśmy udział w ognisku z kiełbaskami, chlebem
i herbatką. Następnie... ZIELONA NOC! Ha,ha oczywiście żartujemy
(niestety tylko w marzeniach) ;).

4. dzień
Ostatniego dnia oglądaliśmy ekspozycję w muzeum Białowieskiego Parku
Narodowego oraz zwierzęta żyjące w w tym rejonie. Niestety złapał nas
deszcz! Pogoda nie przeszkodziła nam jednak w podziwianiu mieszkańców
Puszczy Białowieskiej. Wsiedliśmy do autokaru i spokojnie wróciliśmy do
Lublina.
 Takiej wycieczki nikt szybko nie zapomni, czekamy na więcej!
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                           UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD
     W dniu 7 marca 2017 r. w szkole odbyła się uroczystość z okazji
wręczenia nagród laureatom Szkolnego Konkursu Plastycznego 
„Koty, kotki, kocięta". Na wstępie pani  wicedyrektor Joanna Jędruszczak
pochwaliła laureatów za pięknie wykonane prace oraz gratulowała im
sukcesu. Potem w części artystycznej wystąpili uczniowie z kl. 2b,  którzy
pięknie przeczytali wiersze o kotach. Następnie pani Elżbieta Gogłoza
poinformowała o przebiegu i wynikach konkursu. Później pani Bożena Igras 
wyświetliła prezentację multimedialną z pracami plastycznymi laureatów. Po
chwili odbyło się wręczanie nagród książkowych i dyplomów przez panią
Elżbietę Gogłozę i panią Bożenę Igras. Nagrody zostały ufundowane przez
Radę Rodziców ZSO nr 5 w Lublinie. Uroczystość została przygotowana
przez nauczycieli bibliotekarzy.
                                                        Zespół Dziennikarski z kl. 3c

Uczniowie czytają wiersze Prezentacja multimedialna

Łucja z nagrodą Nagrodzona praca Łucji

Wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac

ROZMOWA  Z ŁUCJĄ  PRÓCHNIAK LAUREATKĄ SZKOLNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO "KOTY, KOTKI, KOCIĘTA"

- Na czym polegało zadanie konkursowe?
- Na przeczytaniu książki, w której występuje kot i wykonaniu do niej
ilustracji.
- Do jakiej książki zrobiłaś ilustrację?
- Do książki „Kot w butach” Charles'a Perraulta.
- Co przedstawia Twoja praca?
- Kota w butach, który w łapkach trzyma czarny kapelusz.
- Jaką techniką wykonałaś swoją pracę?
- Pracę malowałam farbami plakatowymi, a kontury rysowałam cienkim
flamastrem.
- Ile pracowałaś nad tą ilustracją?
- Pracowałam krótko, około 30 minut.
- Co podobało Ci się podczas uroczystości wręczania nagród?
- Wiersze o kotach i prezentacja z nagrodzonymi pracami.
- Jaką nagrodę otrzymałaś?
- Dostałam książkę i dyplom.
- Jaka jest Twoja ulubiona technika plastyczna?
- Najbardziej Libię rysować kredkami bambino.
- Czy lubisz zajęcia plastyczne w szkole?
- Lubię, ponieważ mogę rysować, malować i wycinać.
- Czy weźmiesz udział w innym konkursie plastycznym organizowanym w
szkole?
- Wezmę udział w konkursie, bo rysowanie jest moją pasją.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy Ci kolejnych sukcesów w konkursach.
                                         Zespół Dziennikarski z klasy 3c
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                                    W TVP 3 LUBLIN
     W dniu 28 marca 2017 roku nasza klasa odwiedziła lubelski oddział
telewizji. Naszym przewodnikiem był pan operator kamery, który opowiadał
nam o swojej pracy oraz zapoznał nas z ciekawymi urządzeniami
znajdującymi się w studiu telewizyjnym. Szczególnie podobały się nam
kamery telewizyjne, przez które każdy mógł popatrzeć. Zobaczyliśmy
studio, w którym nagrywa się takie programy jak „Jeden z dziesięciu” czy
„Panorama Lubelska”. Duże zainteresowanie wzbudziło oszklone
pomieszczenie zwane „reżyserką”. Tam zobaczyliśmy w jaki sposób
oświetla się i nagłaśnia studio. Oglądaliśmy też pomieszczenie, w którym
wykonywany jest makijaż osobom biorącym udział w programie
telewizyjnym. Wszystkie scenografie i urządzenia znajdujące się w  TVP3
Lublin bardzo nam się podobały.
                                           Maja Ćwikła i Maya Rozwałka z klasy 3c W studiu telewizyjnym

Poznajemy kamerę telewizyjną W reżyserce

                      WIOSNA
     W tym roku wiosna się spóźniła
     I wszystkich ludzi zaskoczyła.
     Słonko zamiast mocno świecić,
     To z nieba ciągle deszczyk leci.
          Rozkwitają szybko kwiaty,
          A śnieg pada na rabaty.
          Młode bociany uczą się latać,
          A żaby kumkają „Oby do lata”.
     Małe wróbelki głośno ćwierkają,
     A z drzewa zimne krople do dzioba wpadają.
     W tym roku wiosna jest zaskakująca,
     Ale dla wszystkich bardzo męcząca.
                   Maya Rozwałka kl. 3c

           RAZEM Z MAMĄ
Gdy wstajemy szybko z rana,
moja mama jest roześmiana.
Wspólnie przygotowujemy śniadanie,
pyszna zapiekanka jest na nie.
Potem się ubieramy
i do szkoły się zbieramy.
Gdy mama odbiera mnie ze szkoły,
mam wtedy humor wesoły.
Razem obiad przygotowujemy,
potem wspólnie go jemy.
W sobotę do parku idziemy,
wiewiórki i pawie obserwujemy.

Kocham swoją mamusię
i to okazać jej muszę.
W Dniu Matki – święta mamy
dam jej koszyk z kwiatuszkami.
            Emilia Banach  kl. 3c

Bocian w locie Laurka Kosz z kwiatami

               Z MOJĄ MAMĄ
     Z moją mamą szybko wstajemy
     i prędko śniadanie szykujemy.
     Ja lubię pyszne paróweczki,
     a mama smaczne kanapeczki.
          Z moją mamą często gotuję
          i pyszne dania dla rodziny szykuję.
          Często się przy tym śmiejemy,
          bo dobrze się ze sobą czujemy.
     Mama zapewnia mi liczne atrakcje.
     W parku trampolin są akrobacje.
     W parku linowym na wysokości
     trzeba pokonać różne trudności.

          Wkrótce Dzień Mamy,
          o tym pamiętam.
          Dam jej laurkę
          w trakcie tego święta.
                     Bianka Buczek kl.3c
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