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Laureaci

STAR WARS

   Jednym z bardzo popularnych filmów jest "Star Wars". Ostatnio wyszła 8 część sagi pt."
Ostatni Jedi". Film nakręcił Rian Johanson w rolach głównych występują:
John Boyega, Adam Diver, Oscar Isaac, Andy Serkis i inni.
   STAR WARS trafiło do polskich kin 14 grudnia 2017r. Niemal wszyscy uczniowie klas 4-7
obejrzeli ten film, bowiem w dn. 25  stycznia zorganizowano nam wyjście do kina "Bajka".
    Czy wiecie, że zdjęcia do filmu kręcono w Dubrowniku, Iver Heath, Mallavoge i na wyspie
Skellig Michael, na wyschniętym słonym jeziorze Salar de Uyuni oraz na Islandi?

WIELKI KONKURS WIEDZY O STAR WARS
 26 stycznia 2018 roku odbył się konkurs wiedzy o sadze ,,Star Wars''. Brali w nim udział
uczniowie klas 4-7 i liceum.
 Nagrodę główną w kategorii liceum zdobyła Paulina Krocz (klasa 2N). 
 W szkole podstawowej pierwsze miejsce zajął Michał Kosobucki (klasa 7A), drugie Szymon
Foksowicz (klasa 6A), trzecie zaś Jakub Wójcik (4B). Wyróżnienia otrzymali: Maciej
Szymański (klasa 5B), Maja Bartyna (klasa 5B), Oliwier Byzdra (klasa 7B) i Piotr Pepera
(klasa 5A).
Serdecznie gratulujemy!

Star Wars

W dniu  25 stycznia 2018 r. podczas zabawy karnawałowej
odbył się konkurs pod hasłem „Moja ulubiona postać
literacka – wielka inspiracja”. Uczestnicy wykazali się
kreatywnością i pomysłowością. Laureatom wymienionym
poniżej przyznano nagrody książkowe.
1. Dawid Borsukiewicz, jako Janko Muzykant – kl. 4a
2. Adam Gąsik, jako Anakin Skywalker – kl. 4a
3. Marika Gawralidis, jako Balladyna – kl. 7c
4. Wiktoria Kułaga, jako Alina – kl. 7c
5. Paulina Maj, jako Hermiona Granger – kl. 7b
6. Alicja Karpińska, jako Issabel Lightwood – kl. 7b 

Postacie filmowe i litreackie

Postacie z literatury Bohaterowie STAR WARS

NO

internet

NO

NO NO



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 49 03/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNaszym okiem

                      Kosmiczna lekcja w mini planetarium

  12 stycznia wszyscy uczniowie brali udział w lekcji o kosmosie.
Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy w efektowny sposób.
  Połowę naszej ,,lekcji" przeznaczyliśmy na poznawanie Marsa.
Dowiedzieliśmy się, dlaczego jest czerwony, jak wygląda jego powierzchnia
z bliska. Było też mówione o Księżycu. O jego trasie i jak się zachowuje.
Dlaczego osiąga stan pełni, jej krwawego odpowiednika i nowiu.
 Zobaczyliśmy też, jak wygląda baza kosmiczna w środku i jak tam wygląda
życie codzienne. 
  Zaczerpnęliśmy też trochę wiedzy na temat historii starań  podbicia
kosmosu,  w tym  jak wyglądał słynny lot Apollo 13. 
  Cała lekcja wywarła na uczniach wielkie wrażenie. Mam nadzieję, że takie
coś będzie organizowane częściej.

Na ICEMANII Kl. 4a i 4c

Icemania - to jest to!
   Niezależnie od warunków atmosferycznych zimą w Lublinie można
pojeździć na łyżwach. Duże  i bardzo dobrze przygotowane lodowisko przy
Al. Zygmuntowskich zaprasza. Uczniowie naszej szkoły są tam stałymi
bywalcami. Odwiedzają je indywidualnie, ale też z klasą pod opieką
wychowawców.
   Na Icemanii jeździły już klasy siódme, szóste, 5a, 4a i 4c.
   W naszym mieście można również pojeździć na nartach. Niedawno został
naśnieżony stok przy Globusie. Po skończonych lekcjach oraz w weekendy
możemy tam czynnie  spędzić wolny czas. Stok znajduje się blisko szkoły,
co jest jego dodatkowym atutem. 
  Korzystajmy więc z  uroków zimy! KL.7a i 7c

Jaskółeczki Polskie dziewczyny...

Pierwsze kroki bywają trudne...
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                                   Walentynki-Dzień Zakochanych

14 lutego, w dniu św. Walentego, przypada Święto Zakochanych. Tradycja ta
wywodzi się z XIV- wiecznej Anglii. W Polsce ten obyczaj, obchodzony od
kilkunastu lat, cieszy się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród
młodzieży.
 Św. Walenty, patron zakochanych, był chrześcijańskim kapłanem, który,
według legendy, za czasów cesarza rzymskiego Klaudiusza II udzielał
potajemnie ślubów. Robił to wbrew cesarskiemu edyktowi, zabraniającemu
zawierania małżeństw (imperium potrzebowało młodych mężczyzn do
zaciągu do wojska).
W przeszłości najsłynniejszym walentynkowym upominkiem było jabłko
pokryte różowym lukrem, ułożone w hebanowej szkatułce wysadzanej
perłami - takie król brytyjski Henryk VIII podarował Annie Boleyn.

pączki

Internet

PRZEPIS NA PRZEPYSZNE SEROWE OPONKI:
Składniki:
- 50 dag twarogu sernikowego w wiaderku                        - cukier wanilinowy 
- 50 dag mąki tortowej                                                        - 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 250 ml gęstej śmietany                                                    - 1 łyżeczka sody
- 10 dag cukru                                                                    - łyżka spirytusu albo octu
- 4 żółtka                                                                             - smalec do smażenia
Przygotowanie:
Żółtka utrzeć z cukrem i cukrem wanilinowym. Na stolnicę wsypać mąkę, dodać ubite żółtka, ser,
śmietanę, sodę, proszek do pieczenia i zagnieść ciasto. Gdyby się kleiło, podsypać mąką i
rozwałkować. Z ciasta wykrawać szklanką duże kółka, a kieliszkiem mniejsze. Rozgrzać tłuszcz
( smalec i olej) i usmażyć. Po usmażeniu odłożyć na ręcznik papierowy, aby odsączyć tłuszcz. Na
koniec posypać cukrem pudrem. SMACZNEGO!

Poczta
walentynkowa 
Inicjatorem akcji był
Samorząd Szkolny.
W poczcie chodziło o
to, aby wysłać komuś 
kartkę z miłym
tekstem. W dn. 14.02
walentynki zostały
rozdane.
Wydaje mi się, że fajnie
było taki otrzymać taki
dowód sympatii.

Droga krzyżowa

O

Wielki Post i Nasze Rekolekcje

Od 14 lutego do 29 marca zaczyna się Wielki Post, dla wielu chrześcijan to
ogromne wydarzenie. Podczas Wielkiego Postu nie powinno się
imprezować. Jest to okres przygotowawszy do zmartwychwstania Jezusa. 
Okres ten duży nacisk kładzie na modlitwę, post i jałmużnę, które to
czynności mają przypomnieć chrześcijaninowi o konieczności doskonalenia
siebie.
U nas w szkole rekolekcje miały miejsce od 29 lutego do 1 marca. Głównym
ich tematem  było rybołówstwo- bardzo szeroko rozumiane.
Dzięki kreatywności i pomysłowości rekolekcjonisty poza nauką, świetnie
się bawiliśmy. Ciekawym pomysłem była zamiana tradycyjnej jałmużny
pieniężnej na rzeczową. Zamiast ofiarować pieniądze, ofiarowaliśmy
produkty spożywcze o długim terminie ważności. Dzięki temu nikt nie miał
wątpliwości, że nasza jałmużna poszła na dobre cele. 

Tłusty czwartek
8 lutego(w tym roku) każdy powinien pozwolić sobie choćby na malutkiego
pączusia!
Tą słodką tradycję mamy w Polsce od lat. Jednak 5 wieków temu pączki nie
były takie, jak teraz. Najczęściej jedzono je... ze słoniną lub mięsem. Słodka
odmiana pojawiła się dopiero w XVI wieku, dzięki kuchni arabskiej. Okrągłe
pączki pojawiły się 2 wieki później.
Tradycyjne pączki mają w środku marmoladę, ale są też odmiany z
budyniem czy czekoladą. To bardzo kaloryczna przekąska - żeby je "spalić",
trzeba się przez 30 min. intensywnie ruszać. Mimo to trudno sobie odmówić
takiego smakołyka (a nawet kilku ;)
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7c

7c Mecz

7c 7c

Mecz

Bo najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny- śpiewał Andrzej Rosiewicz.
I w pełni się z nim zgadzamy.

Dzień Kobiet - 8 marca 
  Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom,
partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne upominki.
Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym
Rzymie święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z
początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego
święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich
życzenia.
Wszystkim kobietom najserdeczniejsze życzenia!
Nie zapomnijmy też o mężczyznach  - ich święto tylko dwa dni później...

DZIEŃ KOBIET NA SPORTOWO
5 marca klasa 7c pod opieką pani Beaty Marek  z
okazji Dnia Kobiet wyszła do Skate Town.
Wrotkarnia znajduje się przy ulicy Krochmalnej
13H. Jest to ciekawy sposób spędzania czasu.
Można tam pojeździć, słuchając popowej muzyki
oraz rozmawiając z przyjaciółmi. 
Innym pomysłem na miłe spędzanie czasu jest
pójście do kina z rodziną lub znajomymi.  Warto 
zobaczyć takie filmy jak ,,Cudowny chłopak",
,,Czarna pantera" lub ,,Jaskiniowiec". Wszystkie
te filmy wciągną nie tylko dzieci, ale także
dorosłych. 
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