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                                                          Życzenia dla Mamy
    Najlepsze życzenia dla Ciebie Mamusiu,    Optymizm nigdy Ciebie nie opuszcza,
    Albo całusków tona.                                   Kiedy smutny jest świat cały.
    Szczęścia bez miary,                                  I nie zapomnij jak bardzo jesteś kochana.
    Zdrowia Ci życzę Mamo kochana.              Entuzjazm jest z Tobą od samego rana.
AbY każdy dzień był wyjątkowy,                     Miłością przeze mnie obdarowana.
    Marzenia Twoje zawsze się spełniały.

            Wszystkim Mamusiom z okazji Dnia Matki najserdeczniejsze życzenia 
                                składa Zespół Dziennikarski gazetki szkolnej Naszym Okiem

                                                "Podróże po literaturze"
     W dniu 25.04.2018 roku został przeprowadzony Szkolny Konkurs Czytelniczy „Podróże
po literaturze” przeznaczony dla klas II-VII. Konkurs miał formę pisemnego quizu. Każdy
uczestnik musiał wykazać się znajomością treści jednej z książek: Klasa II „Tajemnica
wyścigu”, klasa III „Tajemnica zwierząt”, klasa IV „Czerwone Krzesło”, klasa V „Tajemnica
mostu”, klasa VI, „Tajemnica klejnotu Nefertiti”, klasa VII „Niewiarygodne przygody Marka
Piegusa”. W konkursie wzięło udział 51 uczniów. Komisja konkursowa przyznała 20 nagród i
31 wyróżnień. W dniu 23.05.2018 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom.
Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy. Serdecznie gratulujemy
wszystkim laureatom. 
                                                                Zespół Dziennikarski z kl. 3a i 3b

Bukiet dla Mamy

P. dyr. J. Jędruszczak i laureaci konkursu

Wręczanie nagrody

Laureaci konkursu

Kwiaty dla MamyInternet
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Wycieczka do Teatru Rampa w Warszawie 
  
 W dniu 4 kwietnia 2018roku odbyła się wycieczka do Teatru Rampa w
Warszawie. Pojechały klasy 4a,4c i 3b w celu obejrzenia spektaklu
pt.,,Księżniczka Sara".
  Na początku wszystkie klasy zebrały się przy ulicy Brzeskiej o godzinie
7:45. Wycieczkę rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. Podczas wycieczki
autokarem był postój, abyśmy mogli odpocząć. Następnie dojechaliśmy do
Teatru Rampa i z wielką przyjemnością oglądaliśmy spektakl. Podobał się
wszystkim, bez wyjątków. W drodze do domu zatrzymaliśmy się w
McDonald na obiad. Pełni radosnych wrażeń wróciliśmy do Lublina o
godzinie 20:00.
Cieszymy się, mamy możliwość uczestniczyć w takich wycieczkach.

O

Wyjątkowe lekcje
9.05.2018 r. klasa 4b  zwiedziła  Pedagogiczną  Bibliotekę Wojewódzką im.
KEN – poznała zasady udostępniania zbiorów, obejrzała wydział zbiorów
audiowizualnych, wypożyczalnię, czytelnię oraz magazyn.Wzięła udział w
zajęciach przygotowanych przez panią Małgorzatę Kozieł  Sempé, Goscinny
- niezwykłe przygody Mikołajka.
 Natępnie w czytelni PBW wzięli udział w spotkaniu z panem Grzegorzem
Sztalem – regionalistą, członkiem honorowym Roztoczańskiej Konnej Straży
Ochrony Przyrody i założycielem Prywatnego Muzeum Historycznego
„Znaki Czasu”. Opowiadał on o o próbach zreformowania
osiemnastowiecznego polskiego wojska ówczesnych mundurach, stopniach
wojskowych, systemie szkolenia piechoty i kawalerii, przepisach służby
wewnętrznej, sposobie wymierzania kar i nagród. 

Pan Grzegorz Sztal

4b w PBW

4b w PBW

Niezwykłe lekcje w P B W im. KEN
Klasa 5a - Książka kontra film.
Książka i procesu czytania oraz filmu i procesu oglądania. Omówiono, co to
jest adaptacja i ekranizacja. Szukano podobieństw i różnic między książką a
filmem. Zastanawiano się nad pytaniami: czytać czy oglądać?Jaka jest
przyszłość literatury i filmu?
Klasy siódme- Litwo ojczyzno moja... Dzieciństwo i wczesna młodość
Adama Mickiewicza 
Chłopiec z mało znaczącej rodziny z prowincjonalnego Nowogródka stanie
się genialnym poetą, ADAMEM MICKIEWICZEM. Czy swą wielkość
zawdzięczał wyłącznie własnemu talentowi i pracy nad nim, czy także
splotowi wydarzeń historycznych? Czym karmiła się wyobraźnia młodego
Adama? Jakie wartości wyniósł z rodzinnego domu i ze swej „małej
ojczyzny”?
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Ogród doświadczeń

energylandia

park doswiadczen

Podróż pełna  niezapomnianych wrażeń
 Wycieczka klas 7 i 6 odbyła się w dn. 23 - 25 maja, a  wyruszyliśmy z 
Lublina do Krakowa, Ojcowskiego Parku Narodowego i Energylandii.          
Podróż zaczęła się niezwykłymi emocjami związanymi z pewną drobną
pomyłką. Podstawiono autokar za mały o 2 miejsca. Na szczęście usterkę
szybko naprawiono i w dalszą drogę ruszyliśmy eleganckim mercedesem.   
  Pierwszego dnia zwiedziliśmy Jaskinię Łokietka, a następnie pojechaliśmy
do Krakowa, gdzie zwiedziliśmy Starówkę, wysłuchaliśmy, rzecz jasna
hejnału i mieliśmy chwilę dla siebie. Potem pojechaliśmy już prosto do hotelu,
który nas bardzo zaskoczył. Do tej pory na wycieczkach nocowaliśmy w
pensjonatach, a teraz przywitał nas widok trójgwiazdkowego hotelu. Był
naprawdę czysty, schludny i elegancki, a jedzenie było przepyszne.

 Następnego dnia po śniadaniu wyjechaliśmy do parku rozrywki
Energylandia w miejscowości Zator. Spędziliśmy tam praktycznie cały dzień,
świetnie się bawiąc. Wszyscy wrócili cali i zdrowi, no może niektórzy trochę
źle się czuli, ale koniec końców nic złego się nie stało. Ostatniego dnia rano
spakowaliśmy się i powoli ruszyliśmy w kierunku domu, lecz po drodze
odwiedziliśmy park doświadczeń, w którym mogliśmy dowiedzieć się
ciekawych rzeczy o otaczającym nas świecie i rządzących nim zasadach.
Następnie wybraliśmy się do Ojcowskiego Parku Narodowego, a w nim
przeszliśmy się Doliną Prądnika, zobaczyliśmy Maczugę Herkulesa,
Pieskowy Zamek i Bramę Krakowską. Spacer po parku narodowym zajął
nam trochę czasu, więc stamtąd musieliśmy już prosto jechać do domu, ale
oczywiście znalazła się chwila, aby napełnić nasze żołądki. Wróciliśmy do
domu cali, zdrowi i bardzo szczęśliwi. Wycieczkę uważam za bardzo udaną
i nie mogę doczekać się, co przygotują dla nas nasi opiekunowie za rok.
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no
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 Jak aktywnie spędzać czas?
 
 Pogoda staje się coraz bardziej przyjazna, dlatego też coraz więcej osób
chciałoby ciekawie spożytkować swój czas.
 Do bardziej znanych sposobów na aktywne spędzenie wolnego należą m.in.
jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze, bieganie czy też pływanie.
 Tym jednak razem skupmy się na tych mniej typowych aktywnościach
fizycznych. Za doskonały przykład może nam posłużyć siłownia plenerowa.
Spędzamy tu czas aktywnie, a w przeciwieństwie do zwykłych siłowni,
wykorzystujemy wspaniałą pogodę. Oczywistym jest również, że
wzmacniamy swoją kondycję fizyczną.
 Możemy również zorganizować piknik i zaprosić na niego znajomych. To
bardzo przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu, z którego warto
skorzystać. Zacieśniamy w ten sposób więzi z przyjaciółmi.

Wyniki ankiety - muzyka
Waszymi  ulubionymi  piosenkami są:
- Every night
-Believer
-Run
-Shape of you
Ulubionymi zespołami są:
-Virgin
-Imagine dragons
-BTS
-One direction
Ostatnio słuchane to:
-Aplauz - Lady Gaga

NO

NO
NO

NO

Książka - to jest to!
  Najlepszym sposobem na nudę jest czytanie książki. Dzięki książkom
rozwijamy wyobraźnię i nasz zasób słownictwa. W szkole również mamy
możliwość czytania. Mamy doskonale zaopatrzoną bibliotekę, jest wiele
nowości wydawniczych.
Zachęcamy - korzystajcie z jej zasobów! Sięgnijcie po serię "Baśniobór",
"Zwiadowcy" czy po inne książki. Naprawdę warto! 

Nasz zespół szkół w dniu 8 czerwca 2018 r. (piątek) przystępuje do
ogólnopolskiej akcji Jak nie czytam, jak czytam. 
Będzie ona polegała na tym, że uczniowie SP 22 i XIX LO  o godzinie 10.00
na szkolnym boisku lub w sali gimnastycznej, w razie deszczu, będą czytali
przyniesione przez siebie książki (oprócz podręczników szkolnych).
Uczniowie, którzy nie przyniosą książek z domu, będą mogli wypożyczyć
książkę w bibliotece szkolnej.Nowości wydawnicze

Dnia 11.05.2018 w sali gimnastycznej odbył się
konkurs z wiedzy o Konstytucji 3 Maja. Wszystkie
klasy 4-7 wybrały po 3 uczniów, aby
reprezentowali swoją klasę. W I etapie każda
klasa miała namalować portret ważnej osoby
związanej z Konstytucją. Portret Stanisława
Małachowskiego namalowany przez Katarzynę
Kowalczyk okazał się zwycięski. Podczas II
etapu reprezentanci najpierw napisali krótki test, a
następnie odpowiadali na trudne pytania.
Uczniowie nie biorący udział w konkursie
kibicowali swoim kolegom. W jury zasiadali p.M.
Żywicka, p. R. Welman oraz p. D. Fornalska.
Zwycięstwo odniosła klasa 5A. 
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                Wiosna radosna

Wiosna radosna, słoneczna, wspaniała.
Nadia już wyszła i się rozejrzała!
Dzieci bawiły się już na dworze,
w słońcu i w blasku, a szczególnie w ogrodzie.
Trawa urosła, kwiaty zakwitły, ptaki śpiewały,
a dzieci patrzyły i podziwiały.
                   Aleksandra Wawrzykowska kl. 3b

                                   Wiosna
Wiosna radosna i kolorowa.
Słońce świeci, cieszą się dzieci.
Sporty wiosenne już uprawiają,
rolki i wrotki zakładają.
Słońce coraz mocniej przygrzewa.
Ptaki śpiewają na zielonych drzewach.
Dzięcioł stuka, bocian szuka,
Psy i koty się ścigają.
Rodzice z dziećmi
na basenie się opalają.
  Dominika Zabielska i Łucja Próchniak kl. 3b

                               Wiosna

Dość już sanek, nart i śniegu.
Trzeba w piłkę grać.
A pan Henryk z różą w garści w piersiach poczuł
trach!
Przyleciały już bociany
do swych gniazd ukochanych,
by posprzątać środowisko, miejsce i gnieździsko.
                   Aleksandra Wawrzykowska kl. 3b

                  Przyszła wiosna!
Wiosna przyszła, motyle latają,
A paki kwiatów rozkwitają.
Dzieci na dworze świetnie się bawią,
W krótkim rękawku biegają.
Ptaki na drzewach pięknie śpiewają,
a małe listki rozrabiają.
Wiosna przyszła już
i radość jest tuż, tuż.
Mrówki dzielnie i pilnie pracują.
Zielone szyszki się pojawiają.
Słońce świeci jak szalone.
Dzieci są zadowolone.
          Zuzia Darowska i Natalia Sagan kl. 3aWiosenne kwiaty Wiosna w ogrodzie

               Sukcesy uczniów z klasy 3a
W Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
„Świat moich marzeń”, zorganizowanym przez
Szkołę Podstawową im. Bolesława Chrobrego
uczniowie z klasy 3a osiągnęli sukces. Martyna
Barska zajęła w nim II miejsce, zaś Aleksandra
Bucoń i Filip Mielniczek zdobyli wyróżnienia.
Konstanty Staręga, uczeń klasy III a zdobył
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Postać z polskiej bajki lub baśni”.
Wyróżniona praca przedstawiała Smoka
wawelskiego. Do konkursu dzieci przygotowała p.
Elżbieta Prokop. 
  Laureaci konkursu Konstanty z kl. 3a

                      Dyplom "Kompetencje na szóstkę "

Fundacja Uniwersytet Dzieci, działająca od 10 lat, zorganizowała w
bieżącym roku szkolnym  prestiżowy program dla uczniów klas I-III.  Dzięki
temu uczniowie klasy 3a wzięli udział w pięciu atrakcyjnych lekcjach o
różnorodnej tematyce : Jak gimnastykować wyobraźnię?, Jak trenować
myślenie?, Jak wspólnie zapracować na sukces?, Dlaczego statek pływa?
Jak powstaje scenografia?.
Zajęcia miały na celu rozwinięcie kompetencji społecznych, umiejętności
kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów.
Uczestnicy zajęć trenowali umiejętność pracy w zespole i umiejętność
dzielenia się zadaniami. Trud się opłacił. Uczniowie zdobyli dyplom i nowe
umiejętności.
                                                     Zespół dziennikarski z klasy 3a

Uczniowie w czasie zajęć

Internet Internet

NO NO

NO
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   Rozmowa z Panią wicedyrektor ZSO nr 5  w
Lublinie Dorotą Fornalską
- Ile lat pracuje Pani w zawodzie nauczyciela i ile
lat pełni Pani funkcję dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 22?
- W zawodzie nauczyciela pracuję już 24 rok w tej
szkole, natomiast wicedyrektorem jestem od 5 lat.
- Czy pełnienie funkcji dyrektora to trudna praca?
- Jest to odpowiedzialna i trudna praca.
- Na czym polega Pani praca jako logopeda?
- Praca logopedy polega przede wszystkim na
korygowaniu wad wymowy u dzieci. Logopeda
obejmuje swoją pracą profilaktycznie te dzieci,
które wymagają pomocy.
- Czy lubi Pani swoją pracę w szkole?
- Bardzo lubię pracę w szkole, inaczej nie
pracowałabym tyle lat w tym zawodzie.
- Co w zawodzie nauczyciela daje Pani najwięcej
satysfakcji?
- Najwięcej satysfakcji daje mi wasz uśmiech i
bardzo dobre oceny. Jak patrzę w dzienniku
Librus i widzę tyle dobrych ocen i wzorowe oraz
bardzo dobre zachowanie to bardzo się cieszę.
Jest to dla mnie nagroda za to, co robimy w tej
szkole.
- Skąd wziął się pomysł na założenie
Stowarzyszenia „Słoneczko”?

- Pomysł na założenie Stowarzyszenia
„Słoneczko” wziął się stąd, że jest coraz więcej
dzieci, które wymagają różnych terapii. W kilka
osób stwierdziliśmy, że ponieważ jest mało
innowacyjnych terapii, to założymy
stowarzyszenie. Pierwszą naszą innowacyjną
terapią, którą wprowadziliśmy w 2009 roku była
dogoterapia. Teraz przenieśliśmy dogoterapię dla
uczniów klas pierwszych w naszej szkole.
- Na czym polega Pani działalność w
stowarzyszeniu?
- W stowarzyszeniu jestem prezesem, czyli taką
osobą, która zarządza. Ale oprócz tego
koordynuję różne projekty na rzecz dzieci i
młodzieży niepełnosprawnej, konsultuję rodziców,
którzy mają problemy oraz pomagam organizując
różne akcje charytatywne.
- W jaki sposób lubi Pani spędzać wolny czas?
- Mój wolny czas jest bardzo krótki, bo mam
bardzo dużo różnych zajęć. Ale jeżeli już go mam,
to lubię spędzać wolny czas ze swoją rodziną i w
sposób aktywny. Najchętniej na świeżym
powietrzu na spacerze.
- Czy ma Pani swoją ulubioną książkę z
dzieciństwa?
- Moją ulubioną książką z dzieciństwa jest "Ania z
Zielonego Wzgórza".
- Jakie książki czyta Pani najchętniej?

- Bardzo lubię czytać książki biograficzne,
podróżnicze oraz psychologiczne.
- W jaki sposób zamierza Pani spędzić
tegoroczne wakacje?
- Jeszcze szczegółowych planów nie mam.
Dyrektor ma ograniczony urlop, więc część
wakacji spędzę w szkole. Myślę o spędzeniu
przynajmniej tygodnia poza Lublinem, żeby
wypocząć.
- Jakie ma Pani marzenia?
- Marzeniem moim jest to, żebym zrealizowała to
co sobie zaplanowałam na kolejnych 5 lat
pełnienia funkcji wicedyrektora szkoły. Przede
wszystkim to, żebyście bardzo dobrze doszli do
klasy ósmej i jak najlepiej napisali sprawdzian.
Chciałabym, aby nasza szkoła rozwijała się i
miała dla was dużo ciekawych zajęć, które będą
was rozwijały i przynosiły różne efekty.
                   Zespół Dziennikarski z kl. 3a i 3b

             
                   Czytamy - polecamy
Przeczytałam książkę Doroty Sumińskiej pt.
„Wierzę w jeże”. Książka opowiada o jeżu, który
nazywa się Jerzy. Gdy Jerzy był mały jego mama
została potrącona przez samochód. Jego
rodzeństwo bez opieki matki zmarło z głodu.
Jerzy miał szczęście, że znalazł go pies i zabrał
do swojej opiekunki. Od tej pory zamieszkał z
ludźmi. Jerzy przeżywa wiele przygód, każdy
rozdział opowiada o spotkaniu z innymi
zwierzętami, które poznaje. Moim ulubionym
rozdziałem jest spotkanie jeżyka z gadatliwą
muchą pt. „Mucha, czyli jak poznałem największą
(choć nie dużą) gadułę świata”. 
W tym rozdziale dowiadujemy się o wrednym
charakterze muszki, której nigdy nie zamyka się
buzia. Rozdział jest ciekawy, nauczył mnie jak
łatwo słowami można urazić drugą osobę.
Książkę polecam wszystkim, aby przemyśleli
swoje zachowanie.
                                      Barbara Bury klasa 3a

                   
                Czytamy - polecamy
Głównym bohaterem książki Marcina
Szczygielskiego pt. „Za niebieskimi drzwiami” jest
Łukasz Borski, który ma 11 lat. Pewnego dnia w
drodze na wakacje Łukasz i jego mama mieli
wypadek. Mama zapadła w śpiączkę, a Łukasz
miał uraz nogi. Po długim leżeniu w szpitalu
musiał zamieszkać u sąsiadki – pani Cebulki. Po
paru dniach odwiedziła go nieznana dotąd ciotka
Agata. Nalegała, aby pojechał z nią do jej hotelu.
Łukasz zamieszkał tam do czasu powrotu mamy
do zdrowia. Jego pokojem był dawny pokój
mamy, który miał niebieskie drzwi. Pewnego dnia
zauważył ciężarówkę z meblami z jego domu i
przestraszył się, że będzie musiał zostać w hotelu
do końca życia. Ze zdenerwowania zaczął
uderzać w drzwi swojego pokoju i po pewnym
czasie za drzwiami pojawił się magiczny ogród.
Po wejściu do ogrodu zobaczył śliczną niebieską
ważkę. Potem doszedł do miasteczka.
Jeżeli chcecie się dowiedzieć co było dalej
przeczytajcie tę książkę.
                           Emilia Popiołek klasa 3a

Książka pt. „Nela i skarby Karaibów” zawiera
bardzo ciekawe przygody. Nela ma 11 lat i jest
najmłodszą reporterka na świecie. Mała
reporterka nurkowała pod wodą na głębokości 12
metrów w Morzu Karaibskim. Szukała pod wodą
zatopionych galeonów i wraków innych statków.
Nagrywała krótkie reportaże o egzotycznych
zwierzętach. Nela podróżowała śladami
Krzysztofa Kolumba. Na niezwykłej plaży odkrytej
przez Kolumba poszukiwała czerwonych
rozgwiazd. Podróże Neli są fascynujące i
uwielbiam odkrywać kolejne części jej przygód.  
                            Pola Marczewska kl. 3a

Nela

Wywiad z P. Dorotą Fornalską

Internet

NO


