
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Zygmunta I
Starego w Ostrowie Lubelskim
ul. Partyzantów 26
21-110, Ostrów Lubelski

Numer 65 12/17

                PODRÓŻ PO PRZESZŁOŚCI Z DUCHEM HISTORII  

 11 LISTOPADA...
  Jest to tylko dzień wolny od pracy, szkoły? A może jednak
ta data znaczy dla nas dużo więcej?
   To dzień, w którym, każdy z nas, NAS POLAKÓW,
powinien być dumny z tego, kim jest, być szczęśliwy, że
mieszka w wolnym kraju...
   Bądźmy patriotami, warto pamiętać o tych, którzy
przelewali swą krew, stracili życie, za to, abyśmy mogli
teraz być wolni, niepodlegli.
  Uczniowie z naszej szkoły zorganizowali dla mieszkańców
Ostrowa i całej gminy inscenizację w formie lekcji historii i
patriotyzmu. Wraz z Duchem Historii zabrali wszystkich w
podróż po przeszłości. Mamy nadzieję, że każdy z
obywateli dzisiejszy dzień przeżywa w sposób szczególny...
bo przecież kiedyś: 
[...] Matki, żony w mrocznych izbach, 
wyszywały na sztandarach 
hasło : HONOR I OJCZYZNA
i ruszyła w pole wiara[...], 
żeby Polska, była Polską[...].
     Dziś bądźmy za to wdzięczni... Radujmy się, bo
Niepodległość znaczy wolność- słowa najpiękniejsze.
                                                  Aleksandra Jesionek

        ŚWIATOWY 
     DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI :)

      Ciekawe refleksje nie tylko na Dzień Życzliwości:

 Miej życzliwość w swej naturze, bo życzliwi żyją dłużej!

     Dziękuję nic nie kosztuje, a jest niezłym 
         środkiem płatniczym.

              Mały uśmiech zmienia wielki świat.

     Kiedy się śmiejesz, cały świat się śmieje z Tobą. 
                Kiedy płaczesz, płaczesz sam.
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 WYCIECZKA DO WARSZAWY

      Uczniowie z klas II, III, V, VI wybrali się na wycieczkę do Sandomierza. 
O godzinie 6.30 wyjechaliśmy spod budynku szkolnego. W Sandomierzu
zwiedziliśmy: Rynek, Ucho Igielne, Bramę Opatowską i Zbrojownię
Rycerską. 
    Potem pojechaliśmy na obiad do karczmy  ,,Jandura". Następnie udaliśmy
się  do Nowej Dęby, aby zwiedzić Fabrykę Bombek. 
   Zobaczyliśmy tam pokaz wyrabiania bombek i ich dekorowania. Później
ozdabialiśmy gotowe już bombki. Oczywiście można było kupić sobie te
piękne ozdoby, aby mieć pamiątkę. 
   Około godziny 15.30 wyruszyliśmy do domu. Gdy dojechaliśmy na
miejsce,  była godzina 19.  Wszyscy zmęczeni, ale pełni wrażeń rozeszli się
do swoich domów.
                                                                   Klaudia Szklarczyk

   21.11. 2017 r. odbyła się wycieczka do Warszawy, na którą pojechali
uczniowie klasy IVa, IVb i VI. Pierwszym punktem programu było
zwiedzanie Stadionu Narodowego i przejście trasą "Piłkarskie emocje".
Stadion zachwycił nas swoją wielkością, a przewodnicy opowiadali nam
mnóstwo ciekawostek, takich jak: dlaczego w szatniach drzwi mają powyżej
2 metrów?, jak i gdzie relaksują się piłkarze po meczach?, gdzie w szatni
jest miejsce Roberta Lewandowskiego i dlaczego? Siedzieliśmy też na
wygodnych fotelach graczy rezerwowych. 
    Kolejnym etapem wycieczki był spacer po Starym Mieście, gdzie
zobaczyliśmy Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, Pomnik Małego
Powstańca i Małą Syrenkę. Następnie udaliśmy się na 30 piętro Pałacu
Kultury i Nauki - co wzbudziło wiele emocji u wszystkich, a najwięcej u osób
nie lubiących wind i wysokości. Wracając z obiadu podziwialiśmy Łazienki
Królewskie, a na zakończenie pojechaliśmy do oczekiwanego przez
wszystkich Centrum Nauki Kopernik, gdzie poprzez zabawę i doświadczenia
poznaliśmy dużo nowych, interesujących rzeczy. Trochę zmęczeni, ale
zadowoleni, późnym wieczorem wróciliśmy do domów.
    A oto wrażenia z wycieczki - Dawid: "Przeżyłem wiele emocji, najwięcej w
Pałacu Kultury i Nauki, bo bałem się windy", Marcin: "Najlepiej było w
Koperniku, był taki ludzik, którego się karmiło i karmiło...", Marcin: "Fajnie
było, a na stadionie super!", Julia: "Było bardzo fajnie, najlepiej na 30
piętrze!", Klaudia: "Było dużo fajnych rzeczy do zabawy w Koperniku".

        WYCIECZKA DO SANDOMIERZA
                 I DO NOWEJ DĘBY
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 Aby w szkole było weselej...                  Zaśpiewała nam 
         Mała Orkiestra Dni Naszych

Każdy chce mieć fotkę z misiem :)
Wszyscy kochają misie!

Tak się bawiliśmy!

Smile:)

    20 listopada na scenie Centrum Kultury wystąpiła Mała Orkiestra Dni
Naszych z koncertem profilaktycznym. Koncert dotyczył problemu agresji i
braku szacunku dla drugiego człowieka - kolegi, rodzica, nauczyciela.            
    Artyści zaprezentowali się najpierw przed najmłodszą publicznością, która
bawiła się świetnie, a następnie przed starszymi klasami szkoły
podstawowej oraz gimnazjum. Młodzież również dała się ponieść
żywiołowym piosenkom w wykonaniu grupy. Wszyscy wspólnie
podśpiewywali refreny utworów, które "reklamowały" przyjaźń, miłość do
innych ludzi, tolerancję. 
   Była to potrzebna i ciekawa lekcja przeprowadzona w sposób lekki i
przyjemny. Na pewno jeszcze długo będziemy nucili: "Przyjaźń to wielkie
drzewo, co chroni nas przed ulewą. Przyjaźń - roślinka  mała, co bez opieki
nie działa"...

   Codzienne życie w szkole niesie wiele obowiązków, a czasem - stresu.
Dlatego samorząd szkolny stara się je uprzyjemnić poprzez różne działania.
Są to m. in. obchody niecodziennych świąt. I tak w listopadzie oprócz Dnia
Życzliwości świętowaliśmy Dzień Nietypowych Fryzur i Dzień Pluszowego
Misia. 
  W Dniu Nietypowych Fryzur szkoła zapełniła się osobnikami
prezentującymi przeróżne wersje uczesania: były i warkoczyki, i kolorowe
peruki, i włosy rozwichrzone, i gładko przyczesane. 
  Z kolei   w Dniu Pluszowego Misia pojawiło się (zwłaszcza wśród
młodszych uczniów) mnóstwo ulubionych zabawek, z którymi czasem
trudno się rozstać, idąc do szkoły. Starsi - sami przywdziewali misiowe
kostiumy. Nie da się ukryć - kostiumy robiły furorę, każdy chciał mieć fotkę z
misiem, jak widać na załączonym obrazku.
   Było wesoło i przyjemnie. Takie zabawy dają wiele radości i dużym, i
małym :)  
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Wróżby, wróżby... andrzejki w szkole Wiktor Miciuła laureatem Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego

Komu powróżyć? Komu?

    W czwartek, 30. 11. 2017 r. w naszej szkole odbyła się długo
wyczekiwana dyskoteka andrzejkowa. 
      Były wróżby, pizza, a także dobra zabawa. Do andrzejkowych wróżb
nasze szkolne "wróżki" wykorzystały cukierki,magiczną kulę, serca oraz
karty. Dzięki nim można było sobie na przykład wywróżyć imię przyszłej
sympatii. Wszystko odbywało się w tajemniczej i groźnej scenerii, bo
przecież mieliśmy do czynienia z magią.
   Wszyscy świetnie bawili się przy muzyce, tańce trwały do późnego
wieczora.
  

  
Złote, żółte i czerwone
opadają liście z drzew,

zwiędłe liście w obcą stronę
pozanosił wiatru wiew.

    29. 11. 2017 r. odbył się wojewódzki etap XXI JESIENNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO. Naszą szkołę oraz powiat lubartowski
reprezentował Wiktor Miciuła, uczeń klasy III, przygotowany przez panią
Beatę Bójko.
    Wiktor  został zwycięzcą  etapu powiatowego zorganizowanego w
Lubartowskim Ośrodku Kultury 7 listopada br. Do pokonania miał aż 130
recytatorów. Na tym etapie za ciekawą interpretację otrzymali wyróżnienia:
Bartosz Bernacki z kl. III oraz Marcin Daszczyk z kl. IV b.
   Wiktor otrzymał nominację do etapu wojewódzkiego i został laureatem 
konkursu, uzyskując wyróżnienie. Jego interpretacja wiersza Jana
Brzechwy "Listopad" spodobała się jurorom, a warto wspomnieć, że do
rywalizacji na etapie wojewódzkim stanęło aż 101 uczestników! 
  Koncert laureatów odbył się 12 grudnia 2017 r. w Centrum Kultury w
Lublinie przy ul. Peowiaków 12. 
   GRATULUJEMY WIKTOROWI I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW! 



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 65 12/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Nie dla Kujonów

 
W poniedziałek 20 listopada 2017 r. miałyśmy przyjemność przeprowadzić wywiad z
Jerzym Kobylińskim – najstarszym wokalistą i gitarzystą zespołu Mała Orkiestra Dni
Naszych. Pomysł na rozmowę wpadł nam do głowy bardzo nieoczekiwanie, bo
dopiero po zakończeniu koncertu dla naszej szkoły. Nieprzygotowane ruszyłyśmy do
boju o dobry wywiad.

Dzień dobry, czy zechce Pan odpowiedzieć na kilka pytań? 
- Oczywiście.  
- Co zainspirowało Panów do założenia takiego zespołu?  - To jest bardzo trudne pytanie. Zespół
istnieje od bardzo wielu lat i wydaje mi się, że jest na tyle uniwersalny, że latem możemy grać na
dużych scenach, natomiast kiedy koncerty plenerowo-wakacyjne się kończą, możemy grać właśnie dla
szkół. My, jako muzycy, musimy bardzo dbać o swoją pracę. Zamiast grać rzeczy, których jest tysiące
w Polsce i na świecie, i które są średnio wartościowe, pomyśleliśmy sobie, że przez muzykę możemy
dzieciom i młodzieży przekazać coś mądrego. I tak dawno temu narodziła się idea koncertów
profilaktycznych, które mają łączyć rzeczy pożyteczne i fajne. Po prostu, żeby było mądrze i wesoło.
- Pamięta Pan może, jak bliscy zareagowali na założenie zespołu?  - Założenie zespołu wcale nie
było jakimś przełomowym momentem w naszym życiu, bo polegało na tym, że spotykaliśmy się raz w
tygodniu na dwie godziny, więc rewolucji to nie zrobiło. Dopiero po jakimś czasie, po dwóch czy trzech
latach, kiedy nazbieraliśmy już materiał do swojego programu, nagraliśmy płytę, kiedy pojawiły się
koncerty - to był moment przełomowy, kiedy rzeczywiście trzeba było sobie pewne rzeczy
uporządkować. Moi koledzy mają rodziny, ja zresztą też. Na szczęście czasem, kiedy jedziemy w
trasę, możemy zabrać ze sobą swoją najbliższą rodzinę. Gramy koncert, potem znowu jesteśmy
razem. Wszystko da się ze sobą pogodzić. Bycie muzykiem to bardzo ciężka praca. Jeździmy
czasem dziesięć godzin po to, żeby zagrać półtoragodzinny koncert, potem znowu wracamy dziesięć
godzin. Dwadzieścia godzin w trasie na jeden koncert. To naprawdę ciężki kawałek chleba, ale jakże
cudowny. Muzyka jest cudowna. 
- Ile Panowie mają wspólnych płyt na koncie? 
- Wspólnych płyt jako Mała Orkiestra Dni Naszych mamy 8. Ja oprócz tego mam jeszcze 11 w innym
zespole.  
- W takim razie od ilu lat razem Panowie ze sobą grają? 
- Prawie 18 lat. 
- Kim chciał Pan być, zanim został muzykiem? 
- W szkole podstawowej chciałem zostać astronomem. Przez całe miesiące przesiadywałem na dachu
z lunetą i obserwowałem niebo. Najbardziej motywowały mnie spadające roje meteorytów. To był czad!
Ale, niestety pisanie wierszy lepiej mi wychodziło niż fizyka i matematyka, czyli podstawy astronomii.
Wtedy zrozumiałem, że nie będę Kopernikiem, bo jestem humanistą. 
- Czy zdarza się Panu czytać artykuły na swój temat? 
- Jak najbardziej! To miłe! Niektóre artykuły na temat mojej pracy czy mojego zespołu nawet zbieram i
zachowuję. Kiedyś dam je mojemu wnukowi. Niech wie, że dziadek nie był leniem. 
- Czy po tylu latach występowania na scenie zdarza się jeszcze Panu odczuwać stres lub tremę? 
- Tremy już raczej nie mam. W swoim życiu zagrałem tysiące koncertów, scena to moje naturalne
środowisko. Coś w rodzaju tremy pojawia się czasem, gdy mam nie do końca wyćwiczony, nauczony
jakiś nowy utwór. Wtedy troszkę się boję, żeby się "nie wysypać", czyli pomylić.

MUZYKA JEST CUDOWNA....
wywiad z Jerzym Kobylińskim – najstarszym wokalistą i gitarzystą zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych
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A w klasie piątej...

  Z racji Święta Zmarłych listopad sprzyja zadumie i
wspominkom. My także wspominaliśmy ...

- Woli Pan grać dla dzieci, młodzieży czy dla dorosłych?  - Każda
publiczność jest inna. Nie da się stwierdzić, że wolę to czy tamto. Z mojego
doświadczenia wynika, że najbardziej wymagająca publiczność to ta w
wieku gimnazjalnym. Ich nie da się oszukać. Albo jesteś dobry i dotrzesz ze
swoją twórczością, albo klapa. Mam tę satysfakcję, że nigdy nie zostałem
wygwizdany. Natomiast najbardziej lubię takie koncerty, gdy publiczność zna
i śpiewa moje piosenki z nami. Wtedy jest prawdziwa chemia i czad. Takie
koncerty zdarzają się zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.
                                                                  Aleksandra Gruszczyk

Więcej o Orkiestrze na www.odndzieci.pl  lub na www.odn.pl

  WARTO POSŁUCHAĆ

 zespołu Pentatonix

 
    W klasie piątej w ramach języka polskiego odbyło się wspomnienie
nieżyjących już znanych osób. Wspominaliśmy m.in Alana Rockmana,
Witolda Pyrkosza i Zbigniewa Wdeckiego.
   Każdy uczeń przygotował wypracowanie w formie plakatu. Niektórzy
ustroili swoje ławki. Nastroju dodały świeczki i zgaszone światło. 
  Uczniowie usiedli, a następnie zaczęli czytać swoje wypracowania na
temat wybranej osoby. Było bardzo nastrojowo i niecodziennie.

Klaudia Szklarczyk

Pentatonix- amerykański zespół a capella, złożony z pięciu wokalistów:
Scotta Hoyinga, Kristin Maldonado, Mitcha Grassiego, Kevina Olusoli i Matta
Sallee (w latach 2011-2017 zamiast Matta do zespołu należał Avi Kaplan). W
III edycji programu "Sing-Off" zajęli pierwsze miejsce. Zespół był dwukrotnie 
nominowany do nagrody Grammy. Grupa wykonuje zazwyczaj covery
piosenek popowych. Wykonują  muzykę pop, dubstep, electro, ragge, hip-
hop i muzykę klasyczną. Ich najsławniejsze utwory to: "Imagine" oraz 
"Hallelujah".

      Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Instytut Języka Polskiego UW
rozstrzygnęły plebiscyt na młodzieżowe słowo roku 2017.
W plebiscycie oddano ponad 5000 głosów. Najwięcej padło na
zeszłorocznego zwycięzcę – rzeczownik SZTOS. Na drugim miejscu był
neologizm DWUDZIONEK, który miałby zastąpić weekend. Na trzecim
miejscu  znalazł się wyraz XD w komunikacji pisanej, dziś także element
języka mówionego, zapisywany w zgłoszeniach również jako iksde.
Wiele głosów oddano  na rodzinę wyrazów z rdzeniem ogar:
OGARNĄĆ/OGARNIAĆ, OGAR, NIEOGAR. Popularnością cieszył się
jeszcze  jeszcze skrótowiec RIGCZ – rozum i godność człowieka.
   Zwycięzcą plebiscytu nie mógł być zeszłoroczny laureat. Drugie z kolei
słowo – dwudzionek – to słabo akceptowany pomysł, wyśmiewany już przez
Juliana Tuwima, który uważał, że weekendu niczym zastępować nie trzeba. 
   Uznano więc, że młodzieżowym słowem roku 2017 jest kolejne na liście -
XD!
   Rzeczownik XD, który może też funkcjonować jak wykrzyknik, partykuła,
nieodmienny przymiotnik lub przysłówek, powstał jako połączenie liter
symbolizujące graficznie uśmiech. Jest więc znakiem ikonicznym. XD, dziś
zapisywane także iksde, należy głównie do języka pisanego mediów
społecznościowych, ale pojawia się również w języku mówionym.
  Nagrodę w kategorii najciekawszy neologizm zdobyło słowo smartwica
zapisywana także jako smartfica – kolejna nazwa chorobliwego uzależnienia
od telefonu komórkowego. 
   Wśród metafor wybrano rzeczownik pocisk i pokrewny czasownik
pocisnąć kogoś. Pocisk to cięta riposta lub wypowiedź pogrążająca
przeciwnika :) 

                     Czy znasz 
   młodzieżowe słowo roku 2017?

http://www.odndzieci.pl/
http://www.odn.pl/
http://www.odn.pl/
http://www.odn.pl/
http://www.odn.pl/
http://www.odn.pl/
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WARTO PRZECZYTAĆ
  Christopher Paolini "Eragon" 

   Eragon - główny bohater książki przeżywa wiele przygód jak na zwykłego
nastoletniego chłopaka z małej wioski. Wszystko zaczęło się od dziwnego
znaleziska w lesie podczas polowania. Nikt się nie spodziewał, że tym
znaleziskiem okaże się jedno z niewielu smoczych jaj. 
    W tym momencie przed Eragonem otwiera się nowy świat pełen
magicznych istot, niebezpiecznych mocy, podróży i ucieczek po całej
Alagaesii.  Czy Eragon stanie się jednym z legendarnych Smoczych
Jeźdźców? Być może w jego rękach spoczywa los całego Imperium.
    "Eragon” to pierwsza część trylogii. Tę książkę można zaliczyć do jednej
z najbardziej wciągających, jakie czytałam. Trzyma w napięciu do samego
końca, a gdy się doczyta ostatnie zdanie, chce się więcej i więcej. Kolejne
części stają się wtedy jeszcze bardziej kuszące, ale moim zdaniem,
pierwsza część jest najlepsza. 
    A kiedy jeszcze się dowiemy, że tę książkę napisał piętnastoletni chłopak
z Montany, nie można wyjść z podziwu. To z tamtejszych pejzaży górskich
została zaczerpnięta wizja Alagaesii. 
     Na podstawie tej powieści powstał również film. Ale jeśli ktoś wcześniej
zobaczył wersję zekranizowaną, to nic straconego, ponieważ nie zostało
pokazane w niej bardzo wiele szczegółów z książki. Dlatego warto po nią
sięgnąć!
                                                                              Natalia Bartkowicz

            WARTO OBEJRZEĆ 
"Niezgodna" w reż. Neila Burgera

   "Niezgodna" jest ekranizacją pierwszej części sagi napisanej przez
Veronicę Roth.
Nastoletnia Beatrice Prior  jest członkinią społeczności mieszkającej na
gruzach Chicago. Świat, który znaliśmy, przestał istnieć, a w celu
zachowania porządku wśród ocalałych społeczeństwo zostaje podzielone na
pięć grup zgodnie z ich predyspozycjami i typami charakterów. Młodzi ludzie
są poddawani testowi, który ma im pomóc dokonać wyboru podczas
ceremonii przydziału. Wynik testu staje się przekleństwem dziewczyny -
wykazuje posiadanie więcej niż jednej z kluczowych cech. 
    Staje się NIEZGODNĄ. Niezgodni, bo tak nazywa się podobnych
dziewczynie, są tropieni przez władze i unieszkodliwiani w imię ładu, do
którego zaburzania podobno mają tendencje. Problem dziewczyny zostaje
chwilowo zatuszowany, a ona sama marząca o innym życiu, wybiera frakcję
odmienną od rodzinnej, co oznacza rozłąkę z bliskimi. 
   W bazie nowej grupy, już jako Tris, uczy się panujących tam zasad i
przykuwa uwagę chłopaka nazywanego Cztery, który pomaga jej w
szkoleniu. Co dzieje się dalej, zobaczcie sami...
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