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ul. Rzeckiego 10
20-637, Lublin

Numer 50 03/18

KONKURS CZYTELNICZY ,,PODRÓŻE PO
LITERATURZE"

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym pod
hasłem "Podróże po literaturze"!

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas II-VII SP nr 22. Konkurs będzie
przeprowadzony w formie quizu. Jest jednoetapowy i ma dobrowolny charakter. Prace
konkursowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej, w której skład wejdą nauczyciele
języka polskiego i nauczyciele bibliotekarze. Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą na
podstawie uzyskanej liczby punktów.
Uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody książkowe ( 3
pierwsze miejsca, na każdym poziomie).

Tytuły książek do samodzielnego przeczytania przez
uczestników konkursu:
Klasa II - Tajemnica wyścigu autorstwa Martina Widmarka
Klasa III - Tajemnica zwierząt autorstwa Martina Widmarka
Klasa IV - Czerwone Krzesło autorstwa Andrzej Maleszka
Klasa V - Tajemnica mostu autorstwa Andrzeja Maleszka
Klasa VI - Tajemnica klejnotu Nefertiti autorstwa Agnieszki
Stelmaszyk
Klasa VII - Niewiarygodne przygody Marka Piegusa
autorstwa Edmunda Niziurskiego

Z okazji Świat Wielkanocnych redakcja naszej gazetki chciała życzyć wszystkim czytelnikom
tego co najlepsze!
Dużo zdrowia, ciepłych świąt spędzonych w rodzinnym gronie, zakończenia wszelkich
sporów, spełnienia wszystkich marzeń, wielu pogodnych dni i dużo siły na nadchodzące dni.
No i oczywiście smacznego jajka!
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Program:
1. Mini Zoo - J.Krzeszowska i M. Pyc - s.24
2. Klub Anglisty - E. Dmitruk, A. Zwolak i A. Werduch - s.16
3. Zajęcia literacko-plastyczne Przyjście wiosny - E. Pietrusińska, M.

Żywicka i B. Marek - s.21
4. Zajęcia komputerowe - B. Matysiak - s.27
5. Muzyka- instrumenty i śpiew - G. Pusztuk - s.29
6. Wiosna tuż, tuż!- inscenizacja - I. Michalak, H. Switalski i E. Czarnota -

s.17
7. Zabawy ruchowe - A. Cholewa, L. Blicharz oraz M. i T. Sokołowscy sala

gimnastyczna
8. Gry planszowe - E. Dworak, A. Hanc i K. Skorynkiewicz - s.37
9. Pokaz multimedialny - P.Pyc - pierwsze piętro
10. Pierwsza pomoc -M. Grześko - s. 26

         Dzień Otwartych Drzwi
  Dnia 28 lutego 2018 roku w naszej szkole odbył się dzień otwartych drzwi.
Tego dnia wielu nauczycieli przygotowało atrakcje dla przyszłych
pierwszoklasistów. Były atrakcje ruchowe, jak i plastyczne oraz językowe.   
 Mali odkrywcy szkoły bawili się i poznawali zakątki naszej szkoły.
Nauczyciele przewidzieli także nagrody w postaci ludzika lub cukierka.
Dzieci była uradowane i mam nadzieję, że w przyszłym roku wrócą do nas,
aby dalej odkrywać świat. 
Zapraszamy!

NO

NO NO

NO NO Dzień Otwarty
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             Śmigus dyngus - lany poniedziałek

 Lany poniedziałek w Polsce jest obchodzony od
wieków. Jest nierozłącznie związany z
poniedziałkiem wielkanocnym. Tradycja wywodzi
się od praktyk Słowian, którzy w ten sposób
okazywali radość po odejściu zimy. Oblewanie się
wodą symbolizowało oczyszczanie ciała z brudu i
grzechu. Według Słowian, oblewanie wodą
sprzyjało płodności i zapewniało kobietom
powodzenie u płci przeciwnej. Dlatego też głównie
oblewane były panny. Lany poniedziałek
chrześcijanie obchodzą odwiedzając się w
domach u rodziny i przyjaciół.

                  Prima Aprilis-dzień żartów

  Obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia
w wielu krajach świata. Polega on na robieniu
żartów, celowym wprowadzaniu w błąd,
nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach
sprawienia, by inni uwierzyli w coś
nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach
pojawiają się różne żartobliwe informacje.
Pochodzenie tego zwyczaju nie jest dokładnie
wyjaśnione.

                  Pisanki-malowane jajka
Najstarsze pisanki pochodzą z terenów
sumeryjskiej Mezopotamii. Zwyczaj malowania
jajek znany był w czasach cesarstwa
rzymskiego, wspominają o nim Owidiusz, Pliniusz
Młodszy i Juwenalis. Na ziemiach polskich
najstarsze pisanki, pochodzące z końca X wieku,
odnaleziono podczas wykopalisk
archeologicznych w pozostałościach grodu na
opolskiej wyspie Ostrówek. Wzór rysowano na
nich roztopionym woskiem, a następnie wkładano
je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które
nadawały im brunatnoczerwoną barwę. 

o

"Ankieta o grach, czyli nasze i wasze propozycje"
W naszej szkole przeprowadziliśmy ankietę. Były tam pytania o ulubioną grę,
ulubiony gatunek gier i ilość godzin przy nich spędzonych. W ulubionych
wyniki były różne, co tu się dziwić. Każdy ma inny gust. Jednak najczęściej
wymieniany był Minecraft. Pojawiły się oczywiście też inne gry, takie jak:
CS:GO, The Sims, Uncharted, czy Fortnite. W gatunkach - gry
przygodowe powaliły po względem ilości głosów.
Premiery ciekawych gier:-27. 03- Far Cry 5 -tym razem akcja na terenie
Montany, a naszym zadaniem jest stanąć do walki z chorym kultem
-11.05-Junkyard Simulator- gra polskiego studia, w której wcielamy się
w złomiarza i prowadzimy swój biznes.
-14.09.2018- Shadow of the Tomb Raider- kolejna porcja przygód Lary
Croft, kontynuacja Rise of the Tomb Raider.

Gry

Wiosna

 21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna. To czas robienia porządków
w domach i chowania zimowych kurtek. Chociaż się na to nie zanosi, już
niedługo słońce zacznie świecić, a zwierzęta będą się budzić ze snu
zimowego.
 Wraz z tą piękną porą roku nadchodzą również Święta Wielkanocne.  No
właśnie - zapewne wielu z was przyszły teraz do głowy pisanki, śmigus-
dyngus czy prima aprilis.
A czy wiecie, że...
...Prima aprilis zaczęto obchodzić już w średniowieczu?
...Prima aprilis w wielu krajach nazywany jest Dniem Głupców?
... w m.in. Małopolsce zamiast oblewania się wodą ludzie robią sobie różne
psikusy np. chowają niektóre przedmioty?

n

Internet

NO
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                Warsztaty wielkanocne
        W dniu 9 marca 2018 roku klasa 1a
uczestniczyła w warsztatach wielkanocnych
realizowanych w ramach projektu Akademia
Sztuki Ludowej. Zajęcia warsztatowe odbyły się w
Galerii Sztuki Ludowej przy ulicy Grodzkiej 14 w
Lublinie i prowadziła je pani Krystyna Zagrabska
twórczyni  ludowa z Włocławka (Kujawy).
Uczniowie samodzielnie tworzyli swoje pisanki
malując wydmuszki farbami akrylowymi. Piękne
pisanki uczniowie zabrali ze sobą do domu.
          Zespół dziennikarski z klasy 3a i 3b

       Nie wyobrażam sobie innej pracy
  – rozmowa z Panią Elżbieta Prokop 
         wychowawczynią klasy 3a
- Ile lat pracuje Pani w zawodzie nauczyciela, a ile
w naszej szkole?
- W zawodzie nauczyciela pracuję 28 lat, a w
naszej szkole około 15.
- Co zdecydowało o tym, że wybrała Pani zawód
nauczyciela?
- Zawsze lubiłam dzieci oraz pracę z dziećmi i to
zadecydowało, że zostałam nauczycielką.
- Czy zawód nauczyciela jest trudny?
- Zdarzają się trudne momenty, ale ten zawód
daje tak wiele satysfakcji, że nie wyobrażam
sobie innej pracy.
- Jakie zajęcia z uczniami lubi Pani prowadzić
najbardziej?
- Wszystkie zajęcia lubię, ale najbardziej to język
polski, matematykę,  przyrodę i plastykę.
- Czy ma Pani jakieś hobby?
- Przede wszystkim mój ogród, na którym
uprawiam kwiaty, warzywa oraz drzewka
owocowe. Moje hobby to też zbieranie świątków.
Świątki to takie figury Jezusa Frasobliwego:
siedzącego, zamyślonego, smutnego.
- Jakie kwiaty lubi Pani najbardziej?
- Frezje i storczyki.

- Czy ma Pani swoją ulubioną książkę?
- Mam dwie, jedna to „Cesarzowa” Pearl S. Buck,
a druga książka, którą bardzo lubię i przeczytałam
ją wiele razy to „Magbet” Williama Shakespeare .
- Jaki jest Pani ulubiony kolor?
- Czarny.
- Jakie zwyczaje wielkanocne pamięta Pani ze
swojego dzieciństwa?
- Śmigus- dyngus. Pamiętam jak tata polewał
mnie, ale nie wodą tylko perfumami męskimi.
Bardzo mnie to denerwowało. Tego dnia chłopcy
zbierali się na dworze i starali się oblać
dziewczęta wodą i to w bardzo dużych ilościach.
Używali do tego wiader, a woda niestety była
zimna. Toteż przemoczone wracałyśmy do domu.
- Jaka jest Pani ulubiona potrawa wielkanocna?
- To są smażone różnego rodzaju wędliny z
chrzanem. Podaje się je na gorąco jako pierwszą
potrawę wielkanocną. Niestety nie znam nazwy
tej potrawy.
- W jaki sposób spędzi Pani w tym roku Święta
Wielkanocne?
- Pojadę do moich rodziców i tam spędzę Święta
Wielkanocne.
Dziękujemy Pani za interesującą rozmowę.
                   Zespół dziennikarski z kl. 3a

                  Kocham swoją pracę 
           – rozmowa z Panią Iwoną Michalak 
              wychowawczynią klasy 3b
- Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?
- W tej szkole pracuję 15 lat.
- Czy według Pani praca nauczyciela jest łatwa?
- Praca nauczyciela nie jest łatwa, ale jak się
kocha swoją pracę, można wszystko zrobić.
- Czy lubi Pani swoją pracę?
- Kocham swoją pracę. Dzieci są wspaniałe, mają
wyobraźnię, dużo pomysłów. Są radosne i
spontaniczne. Nieustannie mnie zadziwiają.
- Jak lubi Pani spędzać wolny czas?
- W wolnym czasie czytam, słucham muzyki,
odwiedzam znajomych, chodzę do teatru, kina lub
siedzę w ciszy.
- Czy ma Pani jakieś zwierzę w domu?
- Mam zwierzę w domu. Jest to suczka –
sznaucer miniaturowy, szalenie inteligentna. Wabi
się Lalka i ma 12 lat. Bardzo lubi towarzystwo.
Wnosi do naszego życia wiele radości i miłości.
Zakup cudownego psa był bardzo przemyślany.
- Jakie książki lubi Pani czytać najbardziej?
- Interesuję się historią Lublina. Czytam książki
poświęcone architekturze baroku w Polsce i na
świecie. Czytam również biografie i autobiografie
sławnych Polaków oraz powieści psychologiczne.

- Czy w dzieciństwie miała Pani swoją ulubioną
książkę?
- Miałam ulubioną książkę pt. „Tajemniczy ogród”
Frances Burnett. Z łezką w oku wspominam
czytanie tej książki.
- Jakie zwyczaje wielkanocne pamięta Pani ze
swojego dzieciństwa?
- Z dzieciństwa pamiętam – Niedzielę Palmową,
którą kiedyś nazywano „kwietną” lub „wierzbną”.
Następnie poświęcenie koszyczka z barankiem,
mięsem, wędlinami, chrzanem, jajkami oraz
malowanie pisanek.
- W jaki sposób spędzi Pani w tym roku Święta
Wielkanocne?
- W tym roku tradycyjnie spędzę święta rodzinnie.
Z utęsknieniem czekam na przyjazd córki, mamy,
siostry z rodziną. Przy śniadaniu podzielimy się
jajkiem.
       Dziękujemy Pani za ciekawą rozmowę.
                     Zespół dziennikarski z klasy 3b

Do zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki
Naszym Okiem dołączyli uczniowie z klas
trzecich. Klasa 3a: Zuzanna Darowska, Nadia
Dziewit, Natalia Sagan, Tomasz Zborowski. Klasa
3b: Magdalena Meksuła, Łucja Próchniak,
Aleksandra Wawrzykowska, Dominika Zabielska,
Katarzyna Zalewska, Nadia Ziętek. Będziemy na
bieżąco informować czytelników o ciekawych i
ważnych wydarzeniach z życia klas młodszych.
Zachęcamy do współpracy z naszym zespołem
dziennikarskim. Przyjdź do nas we czwartek w
godz. 8.00 – 8.45 do sali 18.
               Zespół dziennikarski z kl. 3a i 3b

Wywiad z p. Elżbietą Prokop

Malowanie pisanek Rozmowa z p. Iwoną Michalak

NO

NO NO
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                                   Przedstawienie "Wiosna"
       W dniu 28 lutego 2018 r. podczas Dnia Otwartego szkoły odbyło się
przedstawienie pt. „Wiosna”. Brali w nim udział uczniowie z klasy 3b oraz
pan Hubert Świtalski. Aktorzy byli przebrani za kwiaty, Wiosnę, słoneczko i
ogrodnika. Podczas występu uczniowie śpiewali i tańczyli piosenki: „Walc
kwiatów”, „Słoneczny walczyk”, „Maszeruje Wiosna”, „Wiosna, Wiosna
urodziły się motyle” „Pszczółki są na wrotkach”. W czasie występu
przedszkolaki były zapraszane do wspólnej zabawy, a Pani Wiosna
obdarowywała ich kwiatami. Występ bardzo się podobał, ponieważ na
twarzach dzieci był uśmiech. Aktorzy za swój piękny występ zostali
nagrodzeni gromkimi brawami.
                                           Zespół dziennikarski z kl. 3b

                                                                    Czytamy - polecamy
      Książka, którą polecam nosi tytuł „Klątwa złotego smoka” z serii Kroniki Archeo. Autorką książki
jest Agnieszka Stelmaszyk, a ilustratorem Jacek Pasternak. Głównymi bohaterami całej serii są Ania i
Bartek Ostrowscy, panna Ofelia Łyczko z Polski oraz Mary Jane, Jim i Martin Gardnerowie z Anglii.
Rodzice młodych bohaterów są archeologami i przyjaźnią się. Akcja książki rozpoczyna się w słynnym
domu aukcyjnym Christies w Londynie, z którego zamaskowani ninja kradną sześć japońskich
obrazów wykonanych na jedwabiu. Następnego dnia prawdopodobnie ci sami Ninja wpadli do Britisch
Museum i skradli kolejny japoński obraz. Wszyscy zastanawiali się z jakiego powodu doszło do
kradzieży i kto za tym stoi. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jaką rolę w poszukiwaniach skradzionych
obrazów odegrały rodziny Ostrowskich i Gardnerów i czy klątwa złotego smoka dosięgnie każdego, kto
odnajdzie skarb, koniecznie przeczytaj tę książkę. Czytając książkę można się poczuć, jakby było się
częścią tej niesamowitej historii.
                                                                                                                        Kasia Zalewska kl. 3b

Przedstawienie

Seria "Kroniki Archeo"

                  Czytamy - polecamy
Ostatnio czytałem książkę pt. "Mistrzowie sportu".
Autorem tekstu jest Piotr Szymanowski. W tej
książce autor przedstawia wielu słynnych
sportowców z różnych dziedzin sportu np. biegi
narciarskie - Justyna Kowalczyk, boks - Andrzej
Gołota, piłka ręczna - Sławomir Szmal. Autor w
sposób przystępny dla każdego czytelnika opisuje
mistrzów w różnych dyscyplinach. Ta książka
oprócz tekstu zawiera mnóstwo zdjęć sławnych
zawodników. Dzięki tej książce każdy czytelnik
może uświadomić sobie, jak ciężką pracę
wykonują sportowcy. Książkę tę polecam
wszystkim tym, którzy interesują się sportem. 
                             Kacper Olszewski kl. 7b

książka

                                                              Czytamy - polecamy

       Ostatnio przeczytałam bardzo interesującą książkę  z serii Zaopiekuj się mną pt. „Ktoś ukradł 
Prążka!”. Autorką książki jest Holly Webb. Ilustracje do książki wykonała Katherine Kirkland. Główna
bohaterka Oliwka jest zachwycona, gdy jej rodzina przygarnia z Ośrodka Ratownia Kotów małego
kotka. Kotek miał prążek na ogonku i dlatego został nazwany Prążkiem. Oliwka chciała koniecznie go
wszystkim pokazać, podobnie jak jej starszy brat Szymek. Kiedy brat zaprasza swojego niesfornego
kolegę Roberta, Oliwka martwi się, że chłopcy skrzywdzą kociaka. Jej obawy się potwierdzają, bo
Prążka nie można nigdzie znaleźć. Czyżby Robert miał coś wspólnego ze zniknięciem kotka? Jeżeli
chcecie się dowiedzieć czy Prążek się odnalazł zapraszam do przeczytania tej książki.
                                                                                           Zuzia Darowska kl. 3a

                                                              Czytamy - polecamy
        Książka pt. "Ponad wszystko" to bestseller autorstwa Nicoli Yoon. Autorem ilustracji jest David
Yoon, mąż autorki. Książka trafiła na szczyt listy bestsellerów "New York Timsa" i została
przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków. Opowiada ona o 17-letniej Maddy, która zmaga się z
rzadkim schorzeniem SCID uniemożliwiającym jej wyjście z domu. Staje się więźniem we własnych
czterech kątach. Każdy jej dzień wygląda tak samo, ale historia nabiera tempa i niespodziewanych
zdarzeń. Naprzeciwko jej domu wprowadza się Olly - wysportowany i przystojny rówieśnik. Później
zostają parą, a Madeline w końcu stawia wszystko na jedną kartę. Decyduje się odkryć świat, choć
konsekwencje mogą być poważne. Dziewczyna wyjeżdża, by wraz z ukochanym poznać życie na
zewnątrz.. Spędzają razem wspaniałe chwile, lecz Maddy nagle trafia do szpitala. Czytając tę książkę
doświadczyłam wraz z bohaterami bólu, radości, miłości i rozpaczy. Nic nie jest takie, jak mogłoby się
wydawać, a w tym zaskakujące zakończenie. Jest to romantyczna książka, ale nie tylko dla młodych
kobiet. 
                                                                                                       Magdalena Gromysz kl.  7b

NO

Internet

Internet


	Z okazji Świat Wielkanocnych redakcja naszej gazetki chciała życzyć wszystkim czytelnikom tego co najlepsze!
	Dużo zdrowia, ciepłych świąt spędzonych w rodzinnym gronie, zakończenia wszelkich sporów, spełnienia wszystkich marzeń, wielu pogodnych dni i dużo siły na nadchodzące dni.
	No i oczywiście smacznego jajka!
	KONKURS CZYTELNICZY ,,PODRÓŻE PO LITERATURZE"
	Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Czytelniczym pod hasłem "Podróże po literaturze"!

	Dzień Otwartych Drzwi

