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  JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM!

6 czerwca 2018 roku w naszym Centrum Kultury odbył się VIII konkurs
wiedzowy o Janie Pawle II. W szkolnych eliminacjach, które wyłoniły
jedenastu półfinalistów, wzięło udział 28 osób. Przeszli uczniowie z klas
trzecich i drugich gimnazjum oraz siódmych szkoły podstawowej: Kacper
Smyk, Patryk Borówka, Daniel Wołyńczuk, Mateusz Gryzio, Patrycja
Uchańska, Amelia Ulatowska, Ania Jesionek, Daria Dawidek, Zosia
Jóźwiak, Szymon Trubalski oraz Bartek Bliźniuk. W komisji zasiedli Pani
dyrektor Katarzyna Równiak z księdzem proboszczem Janem Orłowskim.
Uczestnicy losowali pytania na temat życia Jana Pawła II, jego rodziny oraz
zakonnika Stanisława Kostki. Niektóre były łatwiejsze, np. Jakie imiona na
chrzcie otrzymał papież? Na jaką chorobę zmarł brat Jana Pawła II? , ale
były też takie, które stanowiły twardy orzech do zgryzienia, np. Jak nazywa
się laska, używana przez Ojca Świętego podczas uroczystości
liturgicznych? Można też było trafić na pusty los. Nad właściwym
przebiegiem konkursu czuwała Pani Bożena Majewska. Po żmudnych
zmaganiach w finale znalazło się troje uczniów: Patrycja Uchańska, Patryk
Borówka i Bartek Bliźniuk. I miejsce zajęła Partycja, II miejsce Patryk, a III
miejsce Bartek. Każdy z uczestników został wyróżniony dyplomem,
obrazkiem z wizerunkiem Jana Pawła II oraz słodkim co nieco. Finaliści
dostali również nagrody książkowe ufundowane przez księdza proboszcza.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Rita Frankowska

 CZY ZNASZ PATRONA SZKOŁY? 

  8 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili w
Zespole Szkół w Ostrowie Lubelskim ogólnopolską akcję „Jak nie czytam,
jak czytam”.
     Celem akcji jest przede wszystkim promocja czytania i książek wśród
uczniów oraz inicjowanie mody na czytanie. Akcja została przeprowadzona
w formie flashmobu – czyli wykonywania jednej czynności w jednym czasie
przez grupę osób. 
     Wzięli w niej udział nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół, Szkoły
Podstawowej w Kaznowie oraz reprezentanci naszej szkoły - klasa VII A     i
VIIB. Siedząc w cieniu rozłożystego kasztana, na kocykach uczestnicy
czytali fragmenty ulubionych książek, między innymi: „Hobbit”, „Gra o tron”,
„Metro Uniwersum 2033”, „Upiór z Llano Estacado”, „Chłopcy ze Starówki”,
„Batman”.
  Może to niecodzienne spotkanie z książką zachęci do lektury? Czytajmy,
bo warto!
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 Najmłodsi uczniowie poznawali
Lublin

   12 czerwca 2018 r. klasa I a oraz kl. I b wybrały się na wycieczkę do
Lublina. Opiekę nad naszymi milusińskimi sprawowały panie: Anna Włosek,
Bożena Jośko i Elżbieta Sawuła. 
   Najważniejszym punktem programu było obejrzenie przedstawienia pt.
"Kopciuszek" w Teatrze Muzycznym. Sztuka teatralna urzekła wszystkich
widzów, którzy podziwiali nie tylko grę aktorów, ale także ich stroje i
rekwizyty. Bardzo podobała się również zmieniająca się scenografia oraz
kontakt z muzyką i tańcem na żywo. 
   Później był czas na zwiedzanie Starego Miasta, gdzie dzieci zakupiły
pamiątki oraz Muzeum Lubelskiego na Zamku. Uczniowie zobaczyli tam
legendarną czarcią łapę. Z tarasu widokowego podziwiali panoramę Lublina.
Odwiedzili także najmniejszą fabrykę cukierków, gdzie samodzielnie
wykonywali słodkie kolorowe lizaki.
   Na zakończenie dzieci zawitały do McDonalda, gdzie można było się
posilić oraz pobawić w sali gier i zabaw. Wszyscy wrócili do domu
zadowoleni i uśmiechnięci, choć zmęczeni po dniu pełnym wrażeń.

   W ramach współpracy naszej gminy z włoską gminą Palombara Sabina
gościliśmy 8 dziewcząt, mieszkanek tej uroczej miejscowości. Przyjechały
do nasz rewizytą (przypomnijmy, że przed Wielkanocą drużyna siatkarska
naszej szkoły została zaproszona do Palombary -dziewczęta bardzo mile
wspominają przyjęcie i pobyt we włoskich rodzinach). 
  Teraz przyszedł czas na rewanż. Organizatorem przyjazdu włoskich
siatkarek była nasza szkoła, opiekę sprawowała pani Ewa Dziadko.
dziewczyny bawiły się (mamy nadzieję, że świetnie) na dyskotece       w
szkole, gdzie wzbudzały ogromne zainteresowanie, odbyły wycieczkę do
Kazimierza Dolnego, były na ognisku integracyjnym nad Bobrówką. 
  Towarzyszyły im dziewczęta z naszej drużyny siatkarskiej, ale także inni
uczniowie (dodajmy, że chętnie udzielali się tu chłopcy z klas
gimnazjalnych;)
 15 i 16 czerwca 2018 r. w hali sportowej naszej szkoły odbył się         I
Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Ostrowa
Lubelskiego. Do rywalizacji sportowej zgłoszonych zostało 6 drużyn
dziewcząt w kategorii wiekowej U 16 – MKS Avia Świdnik, Gimnazjum Wola
Sernicka, GSD Palombara Pallavolo z Włoch, Salos Lublin, Polesie Kock,
Volley Ostrów Lubelski. Pierwszego dnia turnieju zostało rozegranych 6
meczów w dwóch grupach.
Grupa I - GSD Palombara Pallavolo, Polesie Kock, Volley Ostrów Lubelski.
Grupa II - MKS Avia Świdnik, Salos Lublin, Gimnazjum Wola Sernicka.
Drugiego dnia rozegrano mecze o miejsca I – II, III – IV, V – VI.
Końcowa klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:
I miejsce - GSD Palombara Pallavolo,
II miejsce - MKS Avia Świdnik,
III miejsce - Salos Lublin,
IV miejsce - Polesie Kock,
V miejsce - Volley Ostrów Lubelski,
VI miejsce - Gimnazjum Wola Sernicka.
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy, puchary oraz statuetki
dla najlepszych zawodniczek ufundowane przez Burmistrza Ostrowa
Lubelskiego. 
13.06 br. do naszego miasteczka zawitała włoska krew. Tym razem
przyjechały do nas dziewczyny z drużyny piłki siatkowej z Palombary na
Turniej Piłki Siatkowej U16 o Puchar Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.

Zwyciężczynie turnieju :)

To jest początek pięknej przyjaźni
 polsko - włoska wymiana młodzieży 
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 To już tylko wspomnienia...

Nasza drużyna z panią dyrektor

Hurrra!

Bawimy się :)

   13.06 br. do naszego miasteczka zawitała włoska krew. Tym razem
przyjechały do nas dziewczyny z drużyny piłki siatkowej z Palombary na
Turniej Piłki Siatkowej U16 o Puchar Burmistrza Ostrowa Lubelskiego.
    Już na samym początku przywitałyśmy dziewczyny na kolacji w
Kolechowicach u pani Katarzyny Banuchy. Zjadłyśmy posiłek i poszłyśmy
na spacer, gdzie mogłyśmy spokojnie porozmawiać  i oczywiście pograć w
siatkówkę. Następnego dnia miałyśmy trening     z Włoszkami na naszej sali
gimnastycznej, aby mogły się z nią zapoznać i obyć. Później odbyła się
dyskoteka, na której łączyliśmy muzykę polską z włoską. Po początkowych
małych nieporozumieniach na końcu nie mogliśmy się rozstać.
 Nadeszły dni turnieju… Przyjechało sześć drużyn. Wszystkie przygotowane
jak najlepiej. Emocje sięgały zenitu. Dzięki kibicom drużyna z Palombary
oraz nasza miała ogromny doping. Największymi kibicami okazali się
chłopcy z II i III klas gimnazjum. Po całej sali roznosiły się ich okrzyki
zagrzewające do walki: Paaalombaaaara!!!
     Po trudnej walce pierwsze zasłużone miejsce zajęła właśnie drużyna z
Palombary.  Radość była ogromna, kiedy zaproszeni przez nas goście
zdobywają zwycięstwo.
     Większość wieczorów spędzałyśmy  w „Leśnej Rybie” w Jedlance,
jedząc, tańcząc oraz śmiejąc się bezgranicznie. Wymieniałyśmy się
prezentami prosto z serca.
    Nie mogę wyobrazić sobie naszego pożegnania… Na pewno poleją się
łzy. Mam nadzieję, że jak najszybciej będzie nam dane zobaczyć te
cudowne dziewczyny. To jest początek pięknej przyjaźni.

***
Valeria, Federica, Letizia, Sara, Marika, Ola, Silvia to bardzo miłe
dziewczyny. Bardzo je lubię, zaprzyjaźniłam się ze wszystkimi. Stały
kontakt ze mną utrzymuje Ola. Bardzo za nimi tęsknię.

***
To bardzo miłe i przyjazne dziewczyny, mają poczucie humoru oraz dryg do
tańca. Miałam z nimi bardzo dobry kontakt, najbardziej z Olą    i Valerią.
Świetnie grają w siatkówkę, zazdroszczę im takiego poziomu gry.

  (refleksje dziewcząt towarzyszących grupie włoskiej)
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          TEATRALNY MISZMASZ

 18 czerwca odbyła się w Centrum Kultury Gimnazjalna Wiosna Teatralna –
impreza realizowana corocznie w formie projektu. Tym razem jej
przygotowaniem zajął się zespół uczniów z klasy II a. Na scenie
zaprezentowały się klasy gimnazjalne oraz - gościnnie klasa IV b.
Zobaczyliśmy spektakle oparte na znanych i zabawnie sparafrazowanych
motywach baśniowych: towarzyszyliśmy Czerwonemu Kapturkowi, który
postanowił znaleźć dla siebie księcia, obserwowaliśmy poszukiwania
Kopciuszka, który przypadkiem trafił do Ostrowa Lubelskiego i tak się nim
zauroczył, że nie dotarł na bal do księcia, współczuliśmy biednym
krasnoludkom, u których zadomowiła się brzydka, wyrośnięta i w dodatku
wyjątkowo leniwa Śnieżka, odbyliśmy też kabaretową podróż przez epoki. I
miejsce przypadło klasie II c, zaś Nagroda Publiczności - klasie III b.
Nagrody za najciekawsze kreacje aktorskie przypadły w udziale Amelii
Ulatowskiej (Czerwony Kapturek - II c), Kamilowi Senderskiemu (królewna
Śnieżka - III b) oraz Marcinowi Markiewiczowi (Narrator – II c). Za najlepszą
charakteryzację nagrodzono Julię Ziółkowską z kl. II b (Wróżka), za
rekwizyty i scenografię – klasę IV b („Legenda o Bazyliszku”).

Legenda o bazyliszku (IV b)

Wyrośnięta Śnieżka z III b

Kabaretowi wędrowcy przez epoki (II a)

Czerwony Kapturek i wilk (II b) kibicują naszym

A Czerwony Kapturek z II c szuka księcia (przez Internet;)

Jak pozbyć się Śnieżki? Dylematują krasnoludki z III b
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 Uroczystości nad Bobrówką

Firma przewozowa "Wazelek i autobusy"... (II a)

A Wróżka i Książę martwią się o Kopciuszka (II b)

Szczęśliwy finał :)

  W niedzielę, 17 czerwca, w byłej leśniczówce „Gościniec” na skraju Lasów
Parczewskich odbyło się spotkanie upamiętniające 74. rocznicę pobytu i
walk 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK w ramach akcji "Burza" na
Lubelszczyźnie. 
   W tej podniosłej uroczystości nie mogło zabraknąć delegacji z naszej
szkoły. Obok pocztów sztandarowych reprezentowała nas pani dyrektor -
Katarzyna Równiak, pan Andrzej Gruszczyk - jeden z organizatorów
imprezy oraz uczniowie i przedstawiciele grona pedagogicznego. Uczniów
naszej szkoły można też było dostrzec w gronie muzyków orkiestry OSP i
wśród członków grupy "Wataha". Spotkanie w Lasach Parczewskich
rozpoczęło się o godz. 11 mszą św. sprawowaną w intencji poległych
żołnierzy AK, WIN, NSZ i BCh, następnie złożono wiązanki pod tablicą
pamiątkową, wręczono odznaczenia, a młodzież z naszej szkoły
zaprezentowała krótką część artystyczną. Imprezę zakończył „Bieg
Pokoleń” na dystansie 3 km ścieżką dydaktyczną wokół rozlewiska rzeki
Bobrówka. W programie znalazło się też ognisko i żołnierski poczęstunek -
bigos oraz grochówka.

Śpiewa Aleksandra Gruszczyk

A Dorian Bójko finiszuje w Biegu Pokoleń
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 A może chwila 
z poezją?

Ciekawa książka
Władca Lewawu 

  Czarodziejska opowieść Doroty Terakowskiej o
odwadze, która pokonuje zło.
Książka uwielbiana przez dzieci, polecana
również jako magiczne lekarstwo na pewność
siebie!
   Mały, trzynastoletni chłopiec, sierota z
tajemniczą blizną, odważnie stawia czoło
potężnemu czarownikowi. Wbrew pozorom to nie
Harry Potter, tylko skromny Bartek z
Krakowa,samotny mieszkaniec domu dziecka, 
pragnący odnaleźć swoich rodziców.  
   W swoich poszukiwaniach trafia na Wawel,
który okazuje się drzwiami do innego,
zaczarowanego miasta, podobnego do Krakowa i
odmiennego zarazem. Niestety, świat ten jest we
władaniu potężnego i niebezpiecznego władcy
Lewawu. Mieszkańcy miasta, choć sympatyczni,
panicznie się go boją, a strach sprawia, że nawet
dobry człowiek jest zdolny do złych czynów.
   Czy Bartkowi uda się przekonać zastraszonych
mieszkańców do walki i sprzeciwienia się złu?
Czy w magicznym świecie odnajdzie rodziców? 
  Opowieść o pokonywaniu zła, o potrzebie
wolności i przyjaźni, która trzyma w napięciu do
ostatnich stron.

 Przedstawiamy kilka rad, które mogą ochronić
przed nieprzyjemnymi wakacyjnymi
sytuacjami.
• Rozważnie korzystajcie ze wszystkich
przyjemności, jakich dostarczają wakacje!
• Zawsze informujcie swoich rodziców o tym -
gdzie i z kim przebywacie!
• Na zabawy wybierajcie jedynie bezpieczne
miejsca – z dala od jezdni, torów kolejowych,
wykopów...
• Jeżdżąc na rowerze, rolkach, hulajnodze czy
desce – nie traktujcie jezdni jak placu zabaw!
• Kąpcie się jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych – strzeżonych kąpieliskach pod
opieką ratowników lub osób dorosłych !
• Bądźcie ostrożni wobec zwierząt – nawet
najbardziej łagodne bywają niebezpieczne!
• Nie korzystajcie z propozycji przejażdżki lub
spaceru z nieznajomym!
• Pozostając samodzielnie w mieszkaniu –
ostrożnie obchodźcie się z urządzeniami
elektrycznymi i gazowymi!
• Nigdy nie bawcie się ogniem – ogniska
rozpalajcie w miejscach wyznaczonych, zawsze
w obecności osób dorosłych!
• Zawsze mówcie "NIE" gdy nie zgadzacie się z
szalonymi pomysłami i propozycjami swoich
kolegów!
• Uczestnicząc w pracach polowych –
zachowajcie szczególną ostrożność, nie
dotykajcie maszyn i urządzeń będących w ruchu i
pod napięciem!
• Zawsze dbajcie o środowisko naturalne - nie
niszczcie i nie zaśmiecajcie otoczenia, w którym
przebywacie!
• Zawsze pamiętajcie, że pewność siebie i
lekkomyślność nie wróżą nic dobrego!

 

W tym wydaniu proponujemy piękny wiersz
Macieja Sidora (III a). Inspiracją do napisania
wiersza był wiosenny spacer. Życzymy
wszystkim takich radosnych wakacyjnych
refleksji:)

BEZPIECZNE WAKACJE


