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Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

                     WITAJ, SZKOŁO!
   Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole
odbyło się 4 września o godzinie 10.00 na sali
gimnastycznej. Wspominam o tym, ponieważ zwykle
wszyscy uczniowie mieścili się na szkolnym korytarzu.      
  Klasy gimnazjalne połączone ze szkołą podstawową liczą
281 uczniów, co na rozpoczęciu roku było dla nas –
gimnazjalistów, niemałym zaskoczeniem. Szczerze
mówiąc, na początku trudno było nam się przyzwyczaić do
młodszych dzieci wpadających na nas każdego dnia, ale po
kilku dniach stało się to dla nas zupełnie normalne.   
  Obawy przed rokiem szkolnym były związane głownie z
tym, jak będzie wyglądać teraz nasza szkoła - czy uda nam
się zachować nasze klasy? Gdzie będą odbywać się
wszystkie apele i akademie? Czy dzieci biegające
korytarzami szkoły nie będą dla nas uciążliwe? Kto będzie
nas uczył i jakie zmiany zajdą w statucie szkoły? Jak nam
pójdzie bierzmowanie? Chociaż o to wszystko (z wyjątkiem
ostatniego) nie martwiliśmy się tak bardzo, jak o egzaminy
gimnazjalne – największego wroga każdego trzecioklasisty.
Każde, choćby najcichsze wspomnienie o egzaminach
wciąż przyprawia nas o dreszcze. Trzymajcie za nas kciuki,
jesteśmy przedostatnimi oraz ostatnimi uczniami, którzy w
tym lub w przyszłym roku będą musieli się z nim zmierzyć.
                                        Aleksandra Gruszczyk

Wszystkiego najlepszego!

  
    DZIEŃ CHŁOPAKA
Pamiętałyśmy! W murach
naszej szkoły nie mogło
zabraknąć obchodów Dnia
Chłopaka.
Dziewczyny ze wszystkich
klas zadbały, aby ich
koledzy tego dnia poczuli się
wyjątkowo.
30 września chłopcy z
naszej szkoły otrzymali
mniejsze
i większe podarunki, które
mamy nadzieję,
przypadły im do gustu.
Każda klasa spędziła ten
dzień przy wspólnym
poczęstunku i rozmowach.
To były miłe i pamiętne
chwile. 
       Aleksandra Jesionek
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     Wizyta młodzieży z Ukrainy

Młodzi artyści z Kołomyi

 Chciałabym tu mieszkać...
        

7.09. przyjechała do naszej szkoły młodzież z Polskiej Sobotniej Szkoły im.
St. Vincenza w Kołomyi ,,Kwiaty Pokucia ''.
Pierwszego dnia ich pobytu w Polsce uczniowie z 6 kl.  wraz z Panią Ewą
Dziadko  oprowadzili ich po naszej szkole.
  Następnego dnia goście z Ukrainy zaśpiewali  na odpuście w naszym
kościele oraz na naszych Gminnych Dożynkach. Wykonali takie utwory jak
,,Czerwone Jabłuszko'', ,,Miała baba koguta'' i wiele innych piosenek
ludowych polskich i ukraińskich. Dodajmy, że występowali w pięknych
strojach ludowych.
  Trzeciego dnia pobytu młodzież pojechała na wycieczkę do Lublina, a  pod
wieczór udała się na ścieżkę przyrodniczą ,,Bobrówka''. Po
ścieżce oprowadził wszystkich Dorian Bójko. Nasi goście mogli przejechać
się quadem, było ognisko oraz różne inne atrakcje. Nad Bobrówką 
towarzyszyła im młodzież ze Szkolnego Koła ,,Caritas'', która zorganizowała
także dyskotekę w szkole. Odbyła się ona 12. 09. i była niezwykle udana.
Nawiązały się na niej nowe znajomości i przyjaźnie, aż żal było się
rozstawać. 
                                                                      Patrycja Wolska

                                                                                   

Na początku września do Ostrowa Lubelskiego zawitali uczniowie z polskiej
szkoły na Ukrainie. Jedna z uczestniczek wycieczki Nadiya Butyuk zgodziła
się odpowiedzieć na kilka pytań. Oto one:
1. Co najbardziej Ci się podobało w Polsce? Jakie chwile zapamiętałaś
najbardziej?
Bardzo podobało mi się, że poświęcaliście nam bardzo dużo czasu i swojej
uwagi. Ognisko, które nam zorganizowaliście, było bardzo interesujące i
przezabawne. Bawiłam się wspaniale.
2. Opowiedz, jak spędzaliście czas w Polsce? Co robiliście? Gdzie
byliście?
Byliśmy w Lublinie (bardzo piękne miasto), zwiedziliśmy tam Stare Miasto.
Odwiedziliśmy Kozłówkę, a Pałac Zamojskich po prostu odebrał dech w
piersiach. Chodziliśmy do kościoła na mszę św. Dużo czasu spędzaliśmy
na orliku, grając w piłkę czy siatkówkę oraz oczywiście byliśmy na
wspomnianym wcześniej ognisku.
3. Jak wygląda Wasza nauka w polskiej szkole na Ukrainie? Różni się
od naszej?
Na Ukrainie do polskiej szkoły chodzimy zazwyczaj 3 razy w tygodniu, ale
przeważnie w soboty. Tam uczymy się polskiego języka, historii oraz
literatury. Poza tym chodzimy również do miejscowej szkoły średniej.
4. Czy chciałabyś kiedyś wrócić do Polski? Ewentualnie zamieszkać
tutaj?
Bardzo bym chciała. Chciałabym tu mieszkać, a zwłaszcza uczyć się.
Bardzo podoba mi się Wasz kraj i na pewno kiedyś tu wrócę.
5. Jak wygląda twoje życie poza szkołą? Masz jakieś zainteresowania?
Zazwyczaj się uczę, ale bardzo lubię grać w siatkówkę oraz piłkę nożną.
Chciałabym to robić częściej, ale niestety, nie mam na to za dużo czasu.
Dobrze, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że to nie był
dla Ciebie problem, zwłaszcza że odpowiadałaś w moim języku. Życzę
wielu sukcesów i mam nadzieję - do zobaczenia.
Nie, to nie był dla mnie kłopot. Również dziękuję za ten wywiad i również
mam nadzieję, że jeśli kiedyś znowu tu przyjadę, to się zobaczymy.
                                      Magdalena Socha (8.10.2017r.)

.
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  Gościnne występy na
Warsztatach      Terapii Zajęciowej

POKAZY Z FIZYKI

  W czwartek 14 września nasza klasa III A wraz klasą z III B wybrała się na
pokazy fizyczne do Lublina, na wydział chemii Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej. Naszymi opiekunami byli pan Jerzy Marzęda, pani Monika
Drabik i pani Izabela Domańska-Wysok.
  Po dotarciu na miejsce mieliśmy chwilę na rozejrzenie, zanim przeszliśmy
na aulę. Odbyły się cztery pokazy z dziedzin: elektrostatyki,
radioaktywności, akustyki oraz mechaniki. 
   Na ochotnika do doświadczeń czynnie zgłaszał się uczeń z naszej klasy  -
Jakub Banucha, natomiast z IIIB Kamil Senderski.
  Dla wielu osób pokazy okazały się ciekawą przygodą i pomocą w
przygotowaniach do nadchodzących egzaminów, a dla innych - chwilą na
drzemkę.

Rita Frankowska

  28 września uczniowie klasy III b gimnazjum wraz z wychowawczynią - p.
Izabelą Domańską-Wysok wzięli udział w Przeglądzie Artystycznym
SCENA ZBLIŻA zorganizowanym przez WTZ w Ostrowie Lubelskim.
   Zaprezentowali spektakl pt. "Kopciuszek", który swoją premierę miał
podczas ubiegłorocznej Wiosny Teatralnej.
   Czasu na przygotowania nie było zbyt wiele. Trzeba było szybko 
odświeżyć sobie teksty, skompletować na nowo scenografię i kostiumy.
 Wszystko się powiodło i nasza szkoła miała swoją reprezentację na
spotkaniu, którego celem była integracja różnych  środowisk artystycznych
oraz wymiana doświadczeń.   

Na scenie

Na widowni

.

WTZ

WTZ
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 WYBORY DO SAMORZĄDU

Sprzątanie Świata przez klasy I - IV

    Na początku września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego. Zgłosiło się wielu kandydatów. W końcu po przeliczeniu
głosów przez komisję dowiedzieliśmy się, kto wygrał. 
   Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Magdalena Socha -
uczennica klasy  I Ia gimnazjalnej, zastępcą Patryk Borówka - uczeń klasy
III a gimnazjalnej, skarbnikiem Marcelina Antoniuk - uczennica 6 klasy,
sekretarzem Katarzyna Mileszczyk - uczennica 5 klasy.
  Na opiekunów Samorządu zostały wybrane panie: Beata Czapska i Anna
Trubalska.

.

  2.09.2017r. w parku miejskim w Ostrowie Lubelskim uczniowie naszej
szkoły oraz tegoroczni  absolwenci gimnazjum brali udział w Narodowym
Czytaniu- akcji przebiegającej pod patronatem Prezydenta RP. W tym roku
padło na "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. 
  Pomimo trudnych warunków i chłodnej, deszczowej pogody wszyscy byli
zaciekawieni lekturą. Podczas czytania uczniowie mieli wspaniały humor
i również dyskutowali o lekturze (zwłaszcza, gdy napotkali jakieś
niezrozumiałe słowo, a tych było mnóstwo). 
  Do zabawnych sytuacji prowadziła konieczność występowania jednej
osoby w kilku rolach, kiedy to okazywało się, że ktoś  prowadzi dialog sam
ze sobą - raz: występując jako Ksiądz, a drugi raz: jako Gospodarz. Aby
uniknąć takich "przygód", w różnych scenach trzeba było zmieniać role, co
też niektórych zaskakiwało w ostatniej chwili i pojawiały się pytania: "To ja
już nie jestem Księdzem?" 
 Mimo wszystko daliśmy radę i przygotowujemy się do czytania w
przyszłym roku :)
Towarzyszyły nam Panie: Iza Marzęda, Iza Domańska oraz Beata Czapska.
Dziękujemy.

Czytamy sobie

.

Sprzątanie lasu
kl.IV

  We wrześniu klasy I - IV brały udział w akcji Sprzątanie Świata. Dzieci
sprzątały teren miasta po drodze do lasu oraz część lasu. Opiekę nad
uczniami sprawowały wychowawczynie klas I - III  oraz p. Jarosław Góźdź. 
  Wszyscy z zapałem przystąpili do pracy i szybko zapełnili worki na śmieci.
Nikt nie leniuchował! Może dzięki akcji dzieci także dorośli bardziej zadbają o
środowisko?                             
                                                                        Patrycja Wolska

             Narodowe Czytanie 
          w rytm ludowej muzyki

.

.
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 Jestem przewodniczącą -
chcę czy muszę?

 Rozmawiam dziś z Magdą S, gimnazjalistką z wieloma obowiązkami, przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, cudowną osobą.*

-Cześć, Magda, chciałabym przeprowadzić z Tobą wywiad, porozmawiać o tym, jak to jest być przewodniczącą szkoły. Czy mogłabyś udzielić mi
odpowiedzi na kilka pytań?
-Tak, oczywiście. Nie ma sprawy.

-Więc zaczynajmy. Co zachęciło Cię do tego, aby przystąpić do wyborów?
-Szczerze mówiąc, nie planowałam się zgłaszać, ale cała klasa oraz moimi przyjaciele mnie zachęcali. Pomogli mi ze zgłoszeniem i byli cały czas przy
mnie, kiedy ich potrzebowałam.

-Czy spodziewałaś się, że wygrasz? Czy było to dla Ciebie zaskoczeniem?
-Właściwie to nie spodziewałam się tego. Zgłosiło się wiele osób. Jest to spora szkoła, więc ludzie mają inne zdania, preferencje. Był to spory stres, ale się
udało.

-Traktowałaś wybory jako rywalizację z innymi?
-Nie, myślę, że każdy, kto się zgłosił, był dobrym kandydatem.  Wiadomo, że każdy chciał wygrać, ale myślę, że te osoby, które się zgłosiły, były godnymi
zaufania kandydatami.

-Czy radzisz sobie, pełniąc tak ważną funkcję? Może ktoś pomaga Ci w organizacji spraw związanych z samorządem?
-Sama na pewno nigdy nie dałabym sobie rady. Mam wsparcie w zastępcy ( Patryku) oraz moich przyjaciołach, którzy pomagają mi z każdą akcją. Są
ważną, choć nieoficjalną, częścią naszego Samorządu. Jestem im za to wdzięczna.

-Czy masz jakieś plany odnośnie do pracy szkoły? Jakieś pomysły, inicjatywy?
-Mamy pewne plany na ten rok szkolny, lecz to jeszcze nic oficjalnego, więc nie mogę na razie nic więcej powiedzieć. Gdy czegoś będziemy już pewni,
będziemy ogłaszać to na bieżąco.

-Czy wygrana zmieniła coś w Twoim życiu? Nie mówiąc już o obowiązkach, które doszły... Czy musisz  inaczej gospodarować czasem niż kiedyś?
-Na pewno trochę czasu muszę na to poświęcić, lecz dla mnie to jest czas dobrze zagospodarowany. Mam nadzieję, że niektórzy to zauważają. Lubię
poświęcać czas na Samorząd również dlatego, że mogę dzielić się tym z moimi przyjaciółmi.

-Czy cieszy Cię pełnienie tej funkcji?
-Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że mogę coś wnieść do naszej szkoły.

-Czy jesteś zadowolona ze swoich dotychczasowych działań na rzecz samorządu?
-Myślę, że tak, ale wiadomo, że zawsze można było zrobić więcej. Zawsze jest takie przeczucie, ze można by było zrobić więcej rzeczy, akcji, itp.
-No tak...więc życzę powodzenia,  organizowania świetnych akcji i  dziękuję za rozmowę.
-Dziękuję, że chciałaś ze mną porozmawiać. To był bardzo miło spędzony czas.

                                                                                               Z Magdą S. rozmawiała Aleksandra Jesionek (8.10.2017)

.
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 COOLTURKA :)

Warto obejrzeć
   Dobry film Za niebieskimi drzwiami

Serial opowiada o losach ludzi z miasteczka o
nazwie Riverdale. Pewnego dnia w
niewyjaśnionych okolicznościach ginie syn
najbogatszej rodziny w mieście. Sprawą
niewyjaśnionej śmierci nastolatka postanowiła
zająć się grupa przyjaciół, z którą chłopak chodził
do szkoły. W międzyczasie młodzi ludzie muszą
zmagać się z własnymi problemami, co wcale nie
ułatwia im śledztwa. 
  W tym roku emitowany będzie drugi sezon
jednego z bardziej popularnych seriali 2017 roku.
                                Aleksandra Rozmysł

 Warto przeczytać

     DOBRA KSIĄŻKA

                     ZIELONA MILA

Jedną z książek, które ostatnio przeczytałam, była "Zielona mila" autorstwa
Stephena Kinga nazywanego mistrzem grozy. Na swoim koncie ma on już
całkiem pokaźną liczbę bestsellerów. Wiele  z jego książek zostało
zekranizowanych. Niedawno swoją premierę miały "To" i " Mroczna wieża".  
  Powieść przedstawia historię Johna Coffeya, który został skazany na
śmierć za zabójstwo dwóch sióstr. Tajemniczy olbrzym swoim
zachowaniem  wzbudzał zainteresowanie zarówno innych więźniów, jak i
strażników. Wydawało się, że żałuje swoich czynów, ale nie tylko to było
przyczyną jego dziwnego zachowania. Po pewnym incydencie główny
klawisz Paul Edgecombe zaczyna wątpić w winę Coffeya.
  Narracja w książce jest poprowadzona bardzo ciekawie, dzięki czemu
każda kolejna kartka coraz bardziej wciąga czytelnika i nie pozwala się od
niej oderwać. Tym, którzy już przeczytali książkę i jeszcze im mało albo po
prostu wolą filmy, polecam wersję zekranizowaną, która bardzo dobrze
odzwierciedla książkę. 
                                                                                Natalia

  Film jest ekranizacją książki M.Szczygielskiego.
Nastoletni Łukasz ma wakacyjne plany,niestety na przeszkodzie w ich
realizacji staje tragiczny wypadek, w wyniku którego mama chłopca zapada
w śpiączkę… Potem przychodzi z pomocą sąsiadka i  nieznajoma ciotka.
Rozklekotany bus wiezie chłopca do domu ciotki. Znajduje się tam pokój, w
którym przed laty mieszkała mama Łukasza.
  Wartka akcja prowadzi bohatera i widzów przed niebieskie drzwi, za
którymi znajduje się całkiem inny świat. Samotność, trudności w kontakcie z
ciotką, brak zrozumienia i akceptacji, zagubienie sprawiają, że chłopiec
postanawia wybrać się w nieznane.
Świat za niebieskimi drzwiami urzeka blaskiem, jednak skrywa mroczną
tajemnicę. Poznając ją, Łukasz ściąga niebezpieczeństwo do świata
realnego. Jakie? Przekonajcie się sami...

"Bałaganiaki” to świetna lektura dla tych, którzy mają problem z utrzymaniem
porządku. Na początku poznajemy bardzo sympatyczną rodzinę
Bałaganiaków. Mieszkają w miejscowości Humorki, u zbiegu ulic Mocnych
Wrażeń i Przebranej Miarki. Rodzina to rodzice, czworo małych
Bałaganisiów i pies, który wabi się Bajzel. Specjalnością Bałaganiaków jest
robienie bałaganu. Wcale im to nie przeszkadza. Nie mają najmniejszych
kłopotów z odnalezieniem potrzebnych im rzeczy. Ich jedynym
zmartwieniem jest pies Bajzel, którego trzeba poddać tresurze. I tutaj dopiero
się zaczyna... Książka ma interesującą fabułę i piękne, kolorowe ilustracje. 
Zachęca do sprzątania, pokazuje zalety życia w porządku, ale nie nakazuje
dzieciom, jak mają żyć, co mają robić. Książka, choć przepełniona
humorem, traktuje dzieci bardzo poważnie.

  Dobra książka dla młodszych 
             BAŁAGANIAKI

  Ile razy słyszysz narzekania mamy: Znowu
nabałaganiłeś! Posprzątaj wreszcie swój pokój!
Spokojnie. Nie tylko Ty masz takie problemy.
Poznaj sympatycznych bohaterów książki i
zobacz, jak oni poradzili sobie z tym kłopotem.

 Warto obejrzeć
                   SERIAL RIVERDALE

.
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   TOP 20 NAJLEPSZYCH PIOSENEK MIESIĄCA  Gramatyczni Mściciele 
walczą z błędami:

1 Black Veil Brides- In the End.
2. Natalia Nykiel- Spokój
3. Anna Dąbrowska- Nieprawda (Gromee Remix)
4. Nightcore- Hypnotic
5.Marina and the Diamonds- Primadona Girl
6. Sławomir- Miłość w Zakopanem
7.ZERO- Bania u Cygana
8.Nightcore- Angel with a shotgun
9. Eiffel 65- Blue (KNY Factory Remix)
10. LemON- Napraw
11. Get Scared- Don't You Dare Forget The Sun
12.Sid- Enamel 
13. Aron Chupa ft. Little Sis Nora- Llama in my living room
14.Little Mix- DNA
15.Falling In Reverse- I'm Not a Vampire
16.Łzy- Zabij się
17.Live My Last- My Juliet
18.Andy Black- We don't have to dance
19.Patryk Kumor-Nudzę się
20. ZAYN, Taylor Swift- I don't wanna live Forever

Jasio rozmawia z kolegą:
– Lubię chodzić do szkoły. I lubię też wracać. Tylko to pośrodku zupełnie mi nie pasuje…

Uśmiechnij się!

  Co robi blondynka na scenie?
    -Wymiata.
                                                 Jak blondynka robi dżem?
                                                  -Obiera pączki.  

List z wakacji: Tutaj jest pięknie, jestem bardzo zadowolony, dużo leżę i odpoczywam. Bądźcie
spokojni i nie martwcie się o mnie.
PS Co to jest epidemia ?

Koniec roku szkolnego. Mały jaskiniowiec wraca do jaskini ze świadectwem i pokazuje je ojcu:
- No synu, trója z myślistwa to jeszcze rozumiem, boś młody, ale z historii? Przecież to tylko dwie
strony.
                         Jakie jest największe marzenie ślimaka?
                         -Dostać mandat za przekroczenie prędkości.

.

www.facebook.com/GramatyczniMsciciele

www.facebook.com/GramatyczniMsciciele

www.facebook.com/GramatyczniMsciciele
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