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                              Witamy w nowym roku szkolnym!
Znów się widzimy po dwumiesięcznej przerwie. Nasza redakcja ma nadzieję, że wakacje
minęły wam bezproblemowo i jesteście pełni sił do nauki. Od tego roku jest nas więcej,
mówiąc dokładniej, szkołę tworzą klasy 0-7. Została odrestaurowana sala gimnastyczna oraz
niektóre sale lekcyjne, zakupiono nowe komputery. Jak widać, pracownicy naszej szkoły nie
próżnowali w wakacje, gdy my leniuchowaliśmy.

Wszystkiego najlepszego!

Dyrekcja obecna i dawna

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Nauczyciela został ustanowiony w 1972 roku, a więc 45 lat temu. Obchodzony jest w
rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. DEN jest uroczyście obchodzony w
instytucjach związanych z oświatą. Dzień Nauczyciela obchodzimy w różnych częściach
świata, m. in. w Albanii, Chinach, Rosji, Indiach, Korei Płd. i na Ukrainie.
       Komu nieba były wrogiem, zrobiły go pedagogiem. 
      Ja się jednak z tym nie zgadzam, swoje zdanie wypowiadam.
      Chlubą jest i wyróżnieniem, być - nauczycielem! 
Wszystkim naszym pedagogom oraz pozostałym pracownikom szkoły  w dniu Ich
święta składamy najserdeczniejsze życzenia.
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Festiwal Nauki w Lublinie
  Lubelski Festiwal Nauki jest wydarzeniem, które odbywa się co roku i trwa
przez kilka dni. Na wszystkich lubelskich uniwersytetach i uczelniach
organizowane są wykłady i zajęcia. Dzięki nim możemy dowiedzieć się wiele
nowych ciekawostek ze świata nauki, a także poszerzyć naszą wiedzę o
wiele praktycznych informacji, które przydadzą nam się w przyszłości.
  W tym roku festiwal rozpoczął się 24 września, a zakończył 30 września.
Była to 14. edycja tego wydarzenia. Zaangażowane były wszystkie uczelnie
oraz liczne organizacje naukowo-kulturalne. Głównym organizatorem był
Katolicki Uniwersytet Lubelski imienia Jana Pawła II. Hasło tegorocznego
festiwalu brzmi ,,Nauka-między tradycją a współczesnością". W warsztatach
wzięły udział klasy 1-7.

pokazy z fizyki

VII c na Festiwalu Nauki Festiwal Nauki

7a Matrioszki

  Nasi uczniowie wzięli udział w wielu ciekawych pokazach. Przykładowe
tematy:
-,,Dlaczego warto chronić dane osobowe i nie oddawać ich za darmo -
ochrona danych osobowych w codziennym życiu".
-,,Poradnik zakładnika - jak zachować się w sytuacji zagrożenia?".
-,,-Technologia bez granicy, czyli o ewolucji druku 3D w 5D".
- "Moja własna matrioszka - warsztaty w stylu decoupage".
-,,Co ma piernik do wiatraka, czyli ręczne barwienie papieru w pracowni
introligatorskiej".
-"Wykonanie wody aromatycznej".
  Wszyscy się dobrze bawiliśmy i tylko czekamy, aż w przyszłym roku
znowu wrócimy na Festiwal Nauki, aby poznać nowe technologie lub wziąć
udział w warsztatach.
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Witamy pierwszaków!
W nowym roku szkolnym 2017/18 dołączyły do nas dzieci rozpoczynające
naukę w klasie pierwszej. Powstały 3 klasy pierwsze, a wychowawcami
zostały panie: Barbara Matysiak, Małgorzata Dymowska-Filipczak oraz
Mieczysława Bakaj.  

Klasa 1a:
Wychowawca: Matysiak Barbara
Uczniowie: N. Bartnik, J. Buchajczuk, S. Czarny, B. Gregorczyk, M. Łagód,
M. Martyna, M. Mojek, K. Nowakowski, W. Nyga, F. Hołod Ozóg,
A. Poniewozik, K. Siebiesiewicz, A. Stefaniak, N. Szacoń, F. Szczęśniak,
W. Szmigielski. 

Klasa 1a

Klasa 1b

Klasa 1c

Ślubowanie klas 1. Ślubowaie klas 1.

Tekst ślubowania:

  ,, Ślubuję być dobrym uczniem, dbać 
o honor mojej szkoły i klasy.
   Będę uczył się dobrze, służył pomocą
słabszym, słuchał nauczycieli i przełożonych.
   Postawą swoją będę sprawiał radość
wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na
dobrego człowieka i wzorowego Polaka."

Klasa 1b:
Wychowawca: Małgorzata Dymowska-Filipczak
Uczniowie: K. Adamczuk, M. Adameczek, N. Basal, M. Chyżyński,
K. Gryniuk, O. Grzelak, A. Hunek, O. Kamiński, V. Lapinskij, M. Łoboda, 
N. Paryż, F. Patkowski, M. Rogala, B. Selvestr.

Posłuchajcie rad starszych kolegów:
1.  Angażuj się w życie klasy i szkoły - zadania dla chętnych, udział w
konkursach szkolnych - jest jak najbardziej wskazany.
2. Twoje zachowanie będzie wpływało na oceny końcowe, jeżeli będziesz
rozmawiał  na  lekcjach – stracisz wiele ważnych informacji i narażasz się
na nieprzyjemne uwagi od nauczyciela. 

Klasa 1c:
Wychowawca: Mieczysława Bakaj
Uczniowie: Z. Golan, Sz. Gromysz, D. Ksyt, N. Kwas, J. Lisiecka,
P. Michalak, W. Nowak, M. Skibińska, M. Smarzewski, A. Targosińska, 
D. Tęcza, M. Turowska, M. Żmuda, P. Żurkowski.

Dalsze rady starszych kolegów:
3. Uważnie słuchaj pytania zadane przez nauczyciela. Powtórz sobie
kilka razy w myślach, o co zostałeś zapytany. Bądź skupiony!
4. Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz.
5. Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy
lub nauczyciela wspomagającego.
6. Nie poddawaj się pierwszym niepowodzeniom. Nie bądź pesymistą,
myśl pozytywnie.

NO

NO

NO

NO NO



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 47 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNaszym okiem

Mania skakania

                                MAF powraca!

5 października 2017 klasy 7c, 4a, 4b, 4c, 5a wyszły do kina na Akademię
Filmową, która wraz z nowym rokiem szkolnym powróciła, tym razem
obejmując także klasy siódme. Tym razem rozmawialiśmy o poprawnym
zachowaniu w kinie lub inaczej o savoavire. Potem standardowo odbył się
seans filmowy.Tym razem był to film produkcji polskiej pod tytułem
,,Tarapaty".  Opowiada o pewnej dziewczynie, która na wakacje miała
jechać do Kanady do swoich rodziców, ale pewna rzecz pokrzyżowała jej
plany, przez co trafia do ciotki. Na tym jednak nie kończy się jednak jej pech.
Jej ciotka zostaje okradziona i to z jej winy, ponieważ nie zamknęła okna. Od
tej pory dziewczyna  wraz z nowym znajomym stara się odzyskać
skradzione ważne plany. 
 Polecam film wszystkim miłośnikom przygody i sensacji.
               XII BNO Lublin, czyli Biegi na Orientację wracają

20.10.17 odbyła się II runda BNO. Miała ona miejsce pod zamkiem, a
dokładniej koło Zespołu Szkół nr 1. Uczniowie z klas 7a,7c, 5a starali się o
jak najwyższe miejsce. Przypominam - w biegach nie liczy się tylko
szybkość, ale i dobra orientacja w terenie.
Najlepsze Wyniki:
K SP2- 3. Klaudia Woźniak vel Wójcik 7c,  14. Joanna Lipska 7c
K SP1- 5. Dorota Borkowska 5a,  13. Karolina Kopycińska 5a
M SP2- 5. Ignacy Szczęśniak 7a,  19. Michał Meksuła 7a
M SP1- 4. Jakub Gicala,   5.Piotr Bojarczuk,7.Piotr Pepera, 8.Szymon
Próchniak, 9.Wiktor Szwedo,11.Adam Filiks.
Wszystkim biegającym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

DZIEŃ CHŁOPKA NA SPORTOWO!
   27 września klasa 7c wraz z Panią Wychowawczynią Beatą Marek,

wybrała się do parku trampolin, by świętować Dzień Chłopaka.
Podczas dwugodzinnej zabawy wszystkim dopisywał dobry humor i na
szczęście obyło się bez urazów.  
Żeńska część klasy wybierała raczej aktywność akrobatyczną oraz
gimnastyczną: robienie gwiazd, salt i szpagatów. Chłopcy natomiast chętnie
rzucali piłką do kosza, walczyli gąbkowymi wałkami na pomoście i
oczywiście chętnie skakali do basenu z gąbkami, robiąc salta i inne
ewolucje. Przyjemnie również było podczas wspólnej zabawy w rytm
muzyki.
  Nie da się ukryć, że tegoroczny Dzień Chłopaka w 7c był naprawdę
wyjątkowy i wszyscy, a szczególnie chłopcy, bawili się znakomicie.

BNO - 7a

BNO -5a i 7c

BNO Hura!!!
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"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?"

   Dnia 22 października 2017 r. wszystkie klasy siódme wybrały się na
przedstawienie teatralne pt. Dziady cześć II wystawiane przez
Teatr Młodego Pokolenia z Białegostoku. Aktorzy w ciekawy sposób
przedstawili XIX-wieczną sztukę. Zgromadzone rekwizyty, m.in. księgi,
świece, szyszki i stroje oddawały klimat pogańskiego obrzędu. Aktorzy byli
bardzo dobrze przygotowani, a scenografia była całkiem bogata jak na
szkolne warunki.Podczas przedstawienia były różne efekty dźwiękowe np.
dźwięk otwierania i zamykania skrzypiących drzwi. Gra aktorska była, ku
naszej radości, na najwyższym poziomie. 
Widzowie ze skupieniem obserwowali pojawiające się na scenie widma.
    Spektakl był ciekawym doświadczeniem i oryginalną lekcją literatury dla
naszych uczniów.

mydło

kuzka domy

,,Dziady" część II

Dziady cz.IIDziady cz.II

                                   Kraina Rumianku 
       - miejsce relaksu, wspaniałej zabawy i odpoczynku

W Krainie Rumianku jest bardzo pogodnie i wiosennie.To wioska, w której
można doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi przodkowie.
Wszystko to dzieje się w scenerii polskiej wsi, gdzie dawne obyczaje są
wciąż żywe i praktykowane.
Warto odwiedzić to miejsce i przekonać się, jak robi się mydło,
z czego składa się glina oraz jak wypieka się chleb.
Można przyjechać tu na szkolną wycieczkę, jak osobno ze znajomymi.
Z pewnością każdy zachwyciłby się spokojnym nastrojem,
który tu panuje.
W październiku na wycieczkę pojechały klasy 5a i 5b. Wszyscy świetnie się
bawili, mimo że aura nie sprzyjała. internet
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