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      Pamiętali o Dniu Kobiet ;)

Ekologiczny pokaz mody FRONTEM DO PRZYRODY :)

W postać Jezusa wcielił się Dorian Bójko

Konkursy jubileuszowe rozstrzygnięte!
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Miłą niespodziankę przygotowali 8 marca chłopcy z Samorządu
Uczniowskiego.  Wszystkim paniom i koleżankom odśpiewali chóralne "Sto
lat", złożyli życzenia oraz zaprezentowali krótką część artystyczną, na którą
składały się  m. in. fraszki poświęcone paniom z naszej szkoły, które
publikujemy na pamiątkę :)

Pani Katarzyna Równiak
To tak jakby szkoły nadzorca, inspektor.
Pani Katarzyna - to niezły dyrektor!
Pani Anna Karasek
- Du ju spik Inglisz?
-Jes, aj dont.
U pani Karasek jedynek miałbyś cały rząd.
Pani Dorota Kozłowska
Wycinanie, malowanie, z nią każda lekcja jest złotą,
plastykę mamy z Panią Dorotą!
Pani Bożena Majewska
Modlimy się, słuchamy chrześcijańskiej piosenki,
wspaniałe mamy te lekcje u Pani Bożenki!
Pani Marlena Daszczyk
Układy narządów, odpowiednia higiena,
jedna z nią lekcja - już idę na biol-chema!
Ciekawej biologii uczy pani Marlena.
Pani Edyta Walkiewicz
Brzuszki, pompki, droga na dystans długa przebyta,
rozgrzewkę poprowadzi dzisiaj Pani Edyta!
Pani Beata Czapska
Nie umiesz przypadków? No to nie ma bata...
Wycisk na polskim da ci Pani Beata!
Pani Magda Kołton
Dzięki niej umiemy niemiecki, nawet gdy w nocy zawyje syrena.
Kto to taki? Przecież to Pani Magdalena!
Pani Alicja Trzaska
Niemcy to Ona, nie ma drugiej takiej laski,
niemiecki rozumiemy idealnie, to zasługa Pani Trzaski!
Pani Bożena Szkuat
Ułamki,pierwiastki, prawidłowa wycena,
z tym problemu nie ma Pani Szkuat Bożena.
Pani Julita Góźdź
Problem z obliczeniami? Na to Pani Julita!
Jedna z nią lekcja i matma już do głowy wbita!
Pani Agnieszka Ceglińska
Świetnie rozumie język angielski ta Pani Agnieszka,
Ona chyba gdzieś za granicą mieszka.

Pani Monika Drabik
Super kobieta, świetna nauczycielka,niestraszna jej fizyka.
To właśnie Pani Monika!
Pani Anna Trubalska
Pomocna i miła, nasza szkolna gwiazdka,
taka jest właśnie Pani Trubalska!
Pani Izabella Marzęda
Wiersze, sylaby, tekstu analiza
tego wszystkiego uczy nas Pani Iza!
Pani Izabela Domańska-Wysok
Tutaj polski, tam historia, nawet amerykańska.
Nad tym panuje super babka- Pani Domańska!
Pani Emilia Drozd
Prawa ręka, asystentka - Pani Emilka.
W mgnieniu oka wykona zadań kilka.
Pani Bożena Jośko
Z nią zawsze dobra, pozytywna ocena.
Z maluchami się bawi Pani Jośko Bożena.
Pani Anna Włosek
Wychowankowie o najlepszą nauczycielkę składają wniosek,
bo uwielbiają gry i zabawy z Panią Anną Włosek.
Pani Beata Bójko
Razem z maluchami rysuje bratka,
Sto jeszcze pomysłów ma Pani Beatka!
Pani Ula Świderska
Klasa druga i jej świetna Pani Ula-
razem niestraszna im żadna szkolna broszura.
Pani Anna Mileszczyk
Gry, zabawy, bieganie,rysowanie,
dzieci naprawdę lubią tę Panią Anię.
Panie woźne
Dbają o prządek w szkole, wymiatają ją z brudów,
ale koło pań woźnych nie przejdziesz bez zmiany butów.
Pani Kucharka
Smaczne obiady gotuje, wszystko znika z garnka,
kiedy do gotowania się weźmie nasza Pani Kucharka!

Po co są kobiety? 
Żeby się o nas troszczyć, żeby nas osłaniać
 i żeby zadawać mężczyznom okropnie trudne pytania.
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 ,, Zaelektryzowani " 

Dnia 19.03.2018 do naszej szkoły przyjechała grupa ,, Zaelektryzowani ".
Zaprezentowali spektakl pod tytułem " Fizyka wszędzie styka".

   W sposób ciekawy, widowiskowy a zarazem wesoły i zabawny animator
prezentował różne eksperymenty z zakresu fizyki,chemii i biologii, np.:
doświadczenia z ciekłym azotem, wodorem i helem. Uczniowie mogli nie
tylko zobaczyć pokazy, ale również wziąć udział w niektórych z nich. 
   Po zaprezentowanych eksperymentach prowadzący wyjaśniał tajniki
przeprowadzonych doświadczeń.  Lekcja ta bardzo spodobała się
wszystkim uczniom.
                                                                            Patrycja Wolska
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Amelia Ulatowska w finale
Diecezjalnego Konkursu Biblijnego

Aleksandra Jesionek wyróżniona w
konkursie recytatorskim

  II Diecezjalny Konkurs Biblijny przebiegał pod hasłem "Spotkania z
Jezusem w Ewangelii Św. Marka". Mogli do niego przystąpić uczniowie kl.
VII i kl. II gimnazjum. Do drugiego etapu przechodził jeden uczeń z kl. VII i
jeden z gimnazjum. Wymagane było 70% punktów.  W pierwszym etapie
można było uzyskać 100 pkt. Amelia Ulatowska z kl. IIc uzyskała 78,5 pkt.
Niestety, z kl. VII nikt nie uzyskał wymaganej liczny punktów.
  13. 03. odbył się w Parczewie drugi etap II DKB. Przybyło 13 uczestników z
11 szkół, m.in. z Parczewa, Milanowa, Rozkopaczewa. Uczestnicy byli
bardzo przejęci, zestresowani. Wchodząc, losowali numer ławki, na
karteczce z numerem zapisywali swoje dane. Później karteczki zostały
zebrane, a na teście zapisywano tylko wylosowany numer, wszystko było
więc anonimowe.  Komisja składała się z katechetów, którzy nie wiedzieli,
czyją pracę sprawdzają.  Atmosfera była bardzo poważna, przyjechali
uczniowie bardzo dobrze przygotowani, dlatego poziom konkursu był wysoki
i wyrównany.
Najtrudniejsze były cytaty z Pisma Świętego, które trzeba było uzupełnić.
  Każdy uczestnik otrzymał nagrodę książkową i dyplom. Pięć osób z
największą ilością punktów przeszło do finału, który odbędzie się 21.04. w
Siedlcach z udziałem księdza Biskupa Kazimierza Gurdy. Zaproszeni zostali
także proboszczowie i rodzice laureatów. Warto nadmienić, iż z całej diecezji
zakwalifikowało się do finału 25 osób - wśród nich nasza Amelka!

Ola Jesionek

Ola Gajosz

28 marca 2018 r. w PMDK w Lubartowie odbył się etap powiatowy XI
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów
"Przebudzeni do życia". Naszą szkołę reprezentowały w tym roku dwie Ole -
Ola Gajosz (II c) i Ola Jesionek (II a). Główną nagrodą w konkursie była
nominacja do etapu wojewódzkiego. Miło nam poinformować, że Jury - pani
Anna Kistelska, główny instruktor ds. literatury i recytacji WOK w Lublinie
oraz pani Jolanta Tomasiewicz, instruktor teatralny i dyrektor PMDK
przyznało wyróżnienie Oli Jesionek :) Był to debiut Oli na tego rodzaju
konkursie, więc cieszymy się, że jej prezentacja została zauważona i
doceniona przez jury. Gratulujemy!
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Powitanie Wiosny

21 marca delegacja trzecioklasistów wraz z panią Beatą Bójko oraz panią
dyrektor Katarzyną Równiak reprezentowała naszą szkołę na warsztatach
kulinarnych "Smaki Ostrowa Lubelskiego i okolic" zorganizowanych przez
SP  w Rozkopaczewie.
Uczniowie zaprezentowali przygotowane na tę okoliczność hasło, piosenkę
oraz tradycyjne danie kojarzące się z Ostrowem, czyli pierogi z siną kaszą.
Następnie drużyny zmagały się z kolejnymi wyzwaniami -rozwiązaniem
krzyżówki i przygotowaniem sałatki wielowarzywnej. Nagrodą dla
wszystkich uczestników był kulinarny upominek.  Uroczystość umilały
występy gospodarzy oraz pań z zespołu Rozkopaczewianki.

          Warsztaty kulinarne 
            w Rozkopaczewie

   Choć za oknami biało i aura raczej zimowa, to mimo wszystko 20. 03. 
powitaliśmy w szkole Wiosnę. Dzieci z klas I, II, III śpiewały wiosenne
piosenki, obejrzeliśmy prezentację na temat „Współczesne problemy
naszego globu”. Odbył się także  pokaz mody ekologicznej pod hasłem
"Frontem do przyrody". Prezentowane na wybiegu  kreacje zachwycały
fasonami, kolorami, doborem dodatków. Nie powstydziliby się ich najlepsi
światowi projektanci!  Świetnie spisali się także  nasi modele i modelki. Ich
podobizny śmiało mogłyby ozdabiać okładki modowych czasopism. Kto wie,
może kariera przed nimi?
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 Nagrody w konkursach rozdane Przywitał pięknie nas warszawski
dzień!

22. 03. 2018 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim podczas uroczystej
sesji Rady Miejskiej zostały wręczone nagrody w konkurach
organizowanych przez naszą szkołę z okazji jubileuszu 470-lecia lokacji
Ostrowa Lubelskiego. Nagrody wręczyli Pan Józef Gruszczyk, burmistrz
Ostrowa Lubelskiego, przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Robert Powałka
oraz dyrektor szkoły - pani Katarzyna Równiak.
 Konkurs miał charakter międzyszkolny i składał się z trzech wersji:
konkursu literackiego, plastycznego i fotograficznego. Swoje prace przysłali
nam uczniowie ze szkół w Kaznowie i Rozkopaczewie. 
Na konkurs literacki  pod nazwą "Urzekła mnie Ostrowska Ziemia"
zgłoszono 54 prace (w tym 33 wiersze, 10 autorskich legend o Ostrowie
oraz 11 tekstów przedstawiających wizję Ostrowa za 30 lat).
Na konkurs plastyczny "Ostrów Lubelski i okolice - wczoraj, dziś i jutro"
zgłoszono 54 obrazów i 9 prac przestrzennych - makiet;
Z kolei na konkurs fotograficzny "Ostrów Lubelski i okolice w obiektywie"
wpłynęło 13 zestawów zdjęć.
Łącznie nagrodzono 48 autorów. Ich prace plastyczne możecie zobaczyć w
fotogalerii, zaś wiersze i legendy o Ostrowie poczytać w elektronicznej
książeczce na stronie internetowej szkoły. 

21 marca 2018 roku uczniowie z klasy VII a , VII b oraz II a i  II b gimnazjum
wybrali się na wycieczkę do Warszawy.  Pomysłodawcą i organizatorem
była pani Beata Czapska, opiekunami - Izabella Marzęda, Anna Trubalska i
Dorota Kozłowska.
Pobyt w stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania ekspozycji plenerowej
Muzeum Wojska Polskiego, na którą składały się: czołgi, pojazdy
opancerzone, śmigłowce, samoloty. Duże wrażenie wywarły na nas także
przedmioty wyeksponowane wewnątrz gmachu - związane z Powstaniem
Warszawskim i Bitwą o Anglię (Dywizjon 303).
Kolejnym punktem programu był musical „Romeo i Julia 3D” w Teatrze
Buffo. Sztuka jest futurystyczną wersją dramatu Szekspira. Duże wrażenie
robiła scenografia, doskonale przygotowana dekoracja,  gra kolorowych
świateł i muzyka oraz efekty specjalne, szczególnie taniec w wodzie.
Następnie udaliśmy  się do restauracji Catering, gdzie czekał na nas pyszny
i pięknie podany obiad.
Pozostało nam jeszcze do zwiedzenia Państwowe Muzeum Etnograficzne -
najstarsze w Polsce i jedno z największych muzeów etnograficznych w
Europie.
I wreszcie nastąpił długo wyczekiwany pobyt w Złotych Tarasach. Szklany
dach Złotych Tarasów to ikona nowoczesnej Warszawy, więc nie mogliśmy
się oprzeć, musieliśmy go zobaczyć z bliska i oczywiście zrobić zakupy.
Wycieczka była bardzo udana. Do domów wróciliśmy trochę zmęczenia, ale
szczęśliwi.
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KLASY IV OBEJRZAŁY MUSICAL
"NOWE SZATY KRÓLA"

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2 marca 2018 r. uczniowie klas czwartych wyjechali do Lublina, aby obejrzeć
interesujący musical Tetaru Forte pt. "Nowe szaty króla". To piękne
przedstawienie muzyczno - teatralne zostało oparte na treści baśni Hansa
Christiana Andersena.
Uczniowie śledzili z wielkim zainteresowaniem losy rozkapryszonego
młodego króla, który, próbując nadążyć za modą, zapomniał o tym, co
naprawdę ważne. Jedną z jego zachcianek była udomowiona lama, która
towarzyszyła mu podczas kolejnych przygód. Wierne i inteligentne zwierzę
bawiło widzów swoimi żartobliwymi komentarzami.
Musical zachwycił młodych odbiorców efektami multimedialnymi, ale przede
wszystkim mądrym przesłaniem, że o wartości człowieka nie decyduje ani
zasobność portfela, ani metka przy ubraniu, ale to, w jaki sposób traktuje
innego człowieka. Opowieść bawiła uczniów nie tylko znakomitym
humorem, ale również zaskakującymi zwrotami akcji, porywającym
śpiewem na żywo oraz grą aktorską.
Dodatkową atrakcją wycieczki była też wizyta w MacDonaldzie:)

   2 marca 2018 r. w sali kinowej Centrum Kultury odbyły się obchody Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczyli w nich uczniowie klas V-VII oraz
klas gimnazjalnych. Na uroczystości był obecny burmistrz Ostrowa
Lubelskiego, pan Józef Gruszczyk oraz pan Marek Franczak - syn
legendarnego Żołnierza Podziemia, Józefa Franczaka ps. "Laluś". 
        Uczniowie naszej szkoły przygotowali pod kierunkiem pani Beaty
Czapskiej i pani Ewy Dziadko wzruszającą część artystyczną, która
przybliżała sylwetki bohaterów: poczynając od „Łupaszki” - majora
Zygmunta Szendzielarza, „Uskoka” - kapitana Zdzisława Brońskiego,
sanitariuszki „Inki” - Danuty Siedzikówny, księdza Władysława Gurgacza -
kapelana Wyklętych, aż po Józefa Franczaka „Lalka” - ostatniego, który
poległ w walce 21 października 1963 roku.
  Obejrzeliśmy również film IPN-u poświęcony Józefowi Franczakowi.
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Dziewczyny wywalczyły brąz!  Smutna rocznica - pamiętamy o
pacyfikacji Jam

7.03.2018 r. w Kocku odbyły się mistrzostwa powiatu w mini piłce siatkowej
„4” dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny z powiatu
lubartowskiego: SP w Kocku, SP w Kamionce, SP w Skrobowie, SP w
Ostrowie Lubelskim. Zawody rozgrywane były na dobrym i wyrównanym
poziomie. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów. Mistrzem powiatu zostały dziewczęta z Kocka, natomiast
o dalszej kolejności pomiędzy trzema drużynami zadecydował bilans setów
w poszczególnych spotkaniach i tak wicemistrzem zostały dziewczęta ze
Skrobowa, natomiast brąz przypadł dla dziewcząt z Ostrowa Lubelskiego.
Barw Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim broniły:
Amelia Wąsala, Angelika Ziółkowska, Karolina Walenciuk, Marcelina
Antoniuk, Kinga Kulik, Marika Kapciak, Marika Bójko, Patrycja Wolska,
Wiktoria Suchorab.

8 marca 1944 roku we wsi Jamy leżącej nieopodal Ostrowa Lubelskiego
Niemcy bestialsko wymordowali 152 Polaków i doszczętnie spalili
wszystkie zabudowania.
 Jak co roku, 8 marca obchodziliśmy tę smutną rocznicę -w tym roku  już 
74. Rozpoczęła ją uroczysta msza święta w Kaplicy Mauzoleum w Jamach.
Następnie pod krzyżami upamiętniającymi trzy wielkie wydarzenia:
męczenie unitów za wiarę w 1874r., pacyfikację wsi Jamy oraz Millenium
2000 zostały złożone wieńce. W uroczystościach udział wzięli
Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Waldemar Podsiadły, Prezes Fundacji
na rzecz Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy Kazimierz Wolski
wraz z małżonką, Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk,
Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Powałka, Sekretarz Gminy Sylwia
Szczepańska, dyrektorzy szkół wraz z uczniami, poczty sztandarowe,
grapa OT Wataha oraz społeczność lokalna.
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Ostrów una di noi, una di noi, Ostrów
una di noi!*

28 marca, korzystając z zaproszenia gminy Palombara ( miejscowość
położona w regionie Lacjum, w prowincji Rzym), dziewczęca drużyna piłki
siatkowej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim
poleciała do Włoch. Pobyt trwał do 1kwietnia.
Wyleciałyśmy  z Warszawy. Wylądowałyśmy w Rzymie. Od samego
początku nie próżnowałyśmy, zaczęłyśmy zwiedzać to piękne miasto.
Pierwszego dnia zobaczyłyśmy Plac św. Piotra oraz zamek i Most św.
Anioła.
Następnie pojechałyśmy do Palombary. Ugościła nas bardzo serdecznie
pani Kati. W jej domu czekała już na nas cała drużyna z Palombary, która
bardzo sympatycznie przywitała nas w naszym języku. Gdy weszłyśmy do
domu, zobaczyłyśmy na stole mnóstwo jedzenia, które oczywiście
musiałyśmy w całości zjeść. Następnie zapoznałyśmy się z dziewczynami,
które okazały się bardzo serdeczne. Później wszystkie porwały nas do
tańca. Już pierwszej nocy nie mogłyśmy się z nimi rozstać. Rodziny nas
odebrały i pojechałyśmy do domów.
Drugiego dnia również zwiedzanie. Zobaczyłyśmy przepiękne Koloseum,
wspaniałą Fontannę di Trevi oraz cudowny Plac Hiszpański. Następnie po
długim zwiedzaniu pojechałyśmy na halę, gdzie miał się odbywać I
Międzynarodowy Wielkanocny Turniej Siatkówki organizowany przez GSD
Palombara. Byłyśmy na oficjalnym otwarciu turnieju. Wszystkie drużyny
przywitały nas bardzo ciepło. Bardzo gorąco kibicowałyśmy drużynie z
Palombary. Byłyśmy zaskoczone ich umiejętnościami. Wreszcie nadszedł
czas na nasz pierwszy mecz. Za przykładem dziewczyn z Palombary cała
hala nam kibicowała. To było coś niesamowitego. Ludzie, którzy nas
praktycznie nie znali, kibicowali nam z całych sił, abyśmy dobrze się czuły w
ich kraju.
Następne dni mijały podobnie. Rozgrywałyśmy mecze, kibicowałyśmy z
całych sił i cieszyłyśmy się ze wszystkimi. Pewnego wieczoru dziewczyny
w przyjacielskim geście zaprosiły nas na prawdziwą włoską pizzę.
Mogłyśmy z nimi porozmawiać, pośmiać się i dowiedzieć się bardzo dużo o
ich kraju, kulturze czy zwyczajach.
Najgorsze było pożegnanie… Na dworcu wszystkie zaczęłyśmy płakać.
Wyściskałyśmy panią Agnieszkę, która nas oprowadzała i zawsze była
gotowa nam pomóc. Zrobiłyśmy ostatnie pamiątkowe zdjęcia i wszystkie się
poprzytulałyśmy. Byłyśmy zaskoczone, że  w tak krótkim czasie można się
przywiązać do drugiego człowieka. Zaprosiłyśmy dziewczyny do Polski na
nasz turniej, który odbędzie się w czerwcu. Na szczęście znów będziemy
mogły się zobaczyć.

* una di noi - jeden z nas
                                                                             Magda Socha

Statuetka najlepszego zawodnika dla Ani
Jesionek
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" Weronika postanawia umrzeć" -
Paulo Coelho

 Głos w sprawie
 Ściąganie: tak czy nie?

.

                                
    Zapewne każdemu uczniowi chociaż raz w życiu zdarzyło się ściągać, ale
czy to naprawdę jest dobre i potrzebne? Przedstawię moje zdanie na ten
temat. 
   Każdy z nas ma jakieś zainteresowania, przedmiot, który lubi najbardziej i
chce wiązać z nim przyszłość. Może dzięki ściąganiu będziemy mieć same
piątki i szóstki, ale co z tego, jeśli nasza wiedza będzie zerowa (np. na test
gimnazjalny/ósmoklasisty - nie zrobimy ściąg z tak dużego materiału). 
  Może być to też niesprawiedliwe, kiedy ktoś, kto poświęcił mnóstwo czasu
na naukę, dostaje taką samą ocenę co osoba, która nawet nie zajrzała do
podręcznika. 
    W takim razie czy są sytuacje, w których "można" ściągać? Przecież
każdemu może zdarzyć się zapomnieć o kartkówce i jedynka na pewno
popsułaby trochę średnią, więc jeśli taka osoba opanowała później ten
materiał, to czy byłoby to takie okropne? 
   Podsumowując, ściąganie skraca wykorzystany na naukę czas, lecz
ogranicza wtedy wiedzę. Uważam, że robienie tego notorycznie jest złe, lecz
na pojedyncze przypadki można przymknąć oko;) 
                                                                                                       Wiktoria

 Codzienna rutyna prawie na wszystkich odciska swoje piętno, lecz
Weronika miała tego dosyć. Jej świat zaczął zacieśniać się do rozmiarów
pułapki tylko z jedną drogą ucieczki, którą była śmierć. Główna bohaterka
pewnego dnia postanawia zakończyć swoje życie, które z powodu łatwych

rozwiązań, zawsze przez nią  wybieranych, stało się nudne, bez emocji,
mdłe, pozbawione szaleństwa.

   Paulo Coelho w swojej książce opowiada historię pewnej dziewczyny,
która po nieudanej próbie samobójczej trafia do domu wariatów. Spotykając
tam różnych ludzi, powoli uczy się żyć na nowo.
  To piękna powieść o poszukiwaniu sensu życia, której jedynym minusem
jest to, że za szybko się kończy.

"Gdyby kiedyś udało mi się stąd wyjść, pozwoliłabym sobie być szalona, bo
wszyscy jesteśmy szaleni. Najgorsi są ci, którzy o tym nie wiedzą, bo

powtarzają tylko to, co każą im inni."

"Co sprawia, że człowiek zaczyna nienawidzić sam siebie? Może
tchórzostwo. Albo nieodłączny strach przed popełnianiem błędów, przed

robieniem nie tego, czego inni oczekują."

"Jako nastolatka sądziła, że jeszcze zbyt wcześnie, by wybierać. Jako
młoda kobieta była przekonana, że już zbyt późno, by cokolwiek zmienić"

"Umiera się na wile sposobów: z miłości, z tęsknoty, z rozpaczy, ze
zmęczenia, z nudów, ze strachu... Umiera się nie dlatego, by przestać żyć,

lecz po to, by żyć inaczej."

                                                                      Natalia Bartkowicz

.
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