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                                                                                                  Witaj szkoło!
  Nowy rok szkolny rozpoczął 3 września.Wszyscy cieszyli się na myśl, że zobaczą swoich przyjaciół i znajomych. Akademię przygotowali uczniowie klasy
6a. Piosenki zaśpiewali Katarzyna Kowalczyk, Jakub Jorcob, Łucja Próchniak i Wiktoria Antoniak.Uczniów przygotowali:
Pani Magdalena Sokołowska, Pani Magdalena Pyc i Pan Grzegorz Pusztuk. Po zakończonej akademii uczniowie udali się do klas
na spotkanie z wychowawcami.
  Tyle było radości, tyle leniuchowania, Lecz nadszedł znów czas do szkoły maszerowania. Niech Ci nie będzie z tego powodu smutno, A w szkolnej ławie-
nazbyt nudno. Koledzy i zabawa umilą Ci te dziewięć miesięcy I nim się obejrzysz- znów wakacji przyjdzie czas- pełen atrakcji tysięcy. A ja Ci życzę
powodzenia I do nowego roku szkolnego z uśmiechem oraz samymi piątkami wkroczenia!

Niech orzeł wzleci wysoko! Nasze serca 
dla Niepodległej

  27 września 2018 r. uczniowie klasy 8c  Szkoły
Podstawowej nr 22 i XIX  LO wzięli udział w wizualnej
animacji społeczności lubelskich szkół, która odbyła się 
na placu Teatralnym w Lublinie. Była ona elementem
świętowania rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości.  
  Uczniowie  przy wsparciu swoich opiekunów stworzyli
wizualizację z biało-czerwonych kartek, na których były
fragmenty orła białego, znajdującego się w polskim godle.
Data wydarzenia została wybrana nieprzypadkowo, 
bo w Dniu Powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Niech orzeł wzleci wysoko!

Akademia z okazji DEN

Nasza Dyrekcja obecna i dawnaWszystkiego najlepszego!

                             Drodzy Nauczyciele!

                Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia,
                niech szkoła w dom się wspólny zmienia!
Praca wychowawcy to praca niełatwa, 
bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 
                Kocha ona figle i chętnie się czubi, 
                lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
                który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 
                jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.
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Witamy najmłodszych!
  Wraz z początkiem roku szkolnego pojawili się wśród nas nowi uczniowie. 

Do klasy 0 uczęszczają: Bajor Antonina, Bartosik Oskar,  Bączek Nikola,
Bednarczyk Alicja, Bisek Wiktor, Brozi Pola, Duda Helena, Florek
Natalia,Grabowski Przemysław,  Haładyj Hanna,  Hempel Jan, Hołubcow
Wojciech,  Kowalik Jan,  Kuzioła Sebastian, Łagód Tomasz, Machnikowski
Krzysztof, Oleszczuk Kacper,  Płecha Hanna, Szysiak Bogusław, 
Świderska Martyna, Urbański Przemysław, Wierzbicka Zofia, Zabielska
Kinga, Zarajczyk Klara, Zhyrun Anastasiia.
 Wychowawczyniami są Panie: Agnieszka Ponieważ i Małgorzata Frączek.

Klasa I a

Borsukiewicz Nadia,  Fisz Julia, Gąsik Krzysztof, Hanc Antoni, Kałużny
Jakub, Kapica Kacper, Komar Laura,  Kotkiewicz Amelia, Kudelska Joanna,
Lal Franciszek, Mitura Jan, Musik Kinga,  Niedziela - Czerniak Milena,
Niziołek Sebastian, Nowak Tomasz, Pawlęga Antoni, Piwko Kornelia, Rogala
Łucja, Rząd Zuzanna, Tatarczak Maciej, Wójcik Nikodem.

Wychowawczyni: Pani Iwona Dziewicka

  Klasa I b:  

Berbeć Anna, Birski Ksawery, Bożek Kami, Chmielewski Krystian, Gombin
Władysław 5 Goss Jan 6 Gradowski Patryk, Kornacki Milan, Pawelec
Kacper, Przydatek Zuzanna,  Puźniak Jakub, Serwin-Wątróbka Daniel 
Tatarczak Julia,  Ziembowicz Amelia.

Wychowawczyni: Pani Małgorzata Pawłowska

Klasa I c:

Banach Kornel, Bisek Julia, Chocyk Zuzanna, Drabik Aleksander, Filipek
Igor,  Grzesiak Bartłomiej,  Kokotowski Szymon,  Kosik Jagoda,
Machnikowski Kajetan,  Nalepa Ksenia, Rozwadowski Fabian, Sagan Emilia,
Sienkiewicz Zuzanna,  Simbor Alicja, Skubicha Rozalia, Smutek Justyna,
Staszczuk Milena,  Sygara Nikodem, Winniewski Beniamin, Woźniak Maja.

Wychowawczyni: Pani Elżbieta Prokop
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Było świetnie!

Bieg Papieski

                                          XI Bieg Papieski
W dniu 16 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły stanęli na starcie
„ XI Biegu Papieskiego”, aby (na sportowo) upamiętnić 40 rocznicę wyboru
Kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II oraz 31 rocznicę wizyty
Papieża Polaka w Lublinie. W tym roku biegacze i biegaczki dodatkowo
uczcili 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 
66 uczniów reprezentowało naszą szkołę w różnych kategoriach i na
różnych dystansach. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal i
koszulkę. W kategorii I na dystansie 300 m.: II miejsce -  Dawid Bubnov kl.
4b, w kategorii II na dystansie 500 m.: II miejsce – Kornelia Frontczak kl. 5b i
IV miejsce – Krzysztog Figiel  kl. 6b, w kategorii III na dystansie 1700 m.: IV
miejsce – Aleksandra Bajor kl. 7a.

Zwycięzcy biegu

Dekoracja zwycięzców

W Krainie Rumianku

W Krainie Rumianku

Zapraszamy do Hołowna!
  Kraina Rumianku to wioska tematyczna gdzie dzieci i młodzież oraz
dorośli mogą doświadczyć jak żyli, pracowali i odpoczywali nasi
przodkowie. Wszystko to dzieje się w scenerii polskiej wsi gdzie dawne
obyczaje są wciąż żywe i praktykowane.
 Uczestnicy warsztatów  twórczo spędzają czas, integrują i czerpią
radość z poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
naszego regionu. Każdy pobyt przygotowany jest tak, by na długo
pozostał w pamięci. Dzieci bawią się i uczą, rozwijają i rozbudzają nowe
pasje.
Uczniowie  klas piątych potwierdzają - było naprawdę ciekawie!
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              Lubię prowadzić wszystkie zajęcia - rozmowa 
          z panią Agatą Aleksandrowicz wychowawczynią klasy 3a

- Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?
- W naszej szkole pracuję od 1999 roku, czyli już 19 lat.
- Czy według Pani praca nauczyciela jest trudna?
- Praca nauczyciela jest trudna, ale także odpowiedzialna. Nauczyciel
odpowiada za dużą liczbę uczniów. To od niego zależy w dużej mierze jak
uczniowie będą czytać, pisać, liczyć wypowiadać się.
- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela?
- Wybrałam zawód nauczyciela, bo mój dziadzio był nauczycielem. Lubiłam
patrzeć jak dziadzio sprawdzał zeszyty. Drugi powód był taki, że  byłam
harcerką i opiekowałam się młodszymi zuchami. Bardzo mi się to podobało.
Trzeci powód – myślałam, że jak będę pracowała z dziećmi to zawsze będę
młoda.
- Jak wspomina Pani swój pierwszy dzień pracy w szkole?
- Muszę  się przyznać, że tego nie pamiętam, Pamiętam tylko, że troszkę
się bałam czy sobie poradzę, czy wszystko dobrze zrobię, czy uczniowie
mnie zrozumieją.
- Jakie zajęcia z uczniami lubi Pani prowadzić najbardziej?
- Lubię prowadzić wszystkie zajęcia, ale najbardziej te, na których uczniowie
są aktywni, zgłaszają się do odpowiedzi, zadają pytania, dyskutują ze mną.
Wiem wtedy, że rozumieją temat.
- Co w zawodzie nauczyciela sprawia Pani najwięcej satysfakcji?
- Cieszę się jak jesteście zadowoleni z lekcji. Jak dyskutujecie,
odpowiadacie na pytania. Jestem dumna, gdy samodzielnie piszecie prace
na zajęciach, jak osiągacie sukcesy w różnych konkursach. To mnie
najbardziej cieszy i sprawia satysfakcję.
- W jaki sposób spędziła Pani Dzień Nauczyciela?

- Najpierw miałam zajęcia z moimi dziećmi, czyli z klasą 3a. Na zajęciach
uczniowie rysowali laurki dla nauczycieli. Były one dla mnie najpiękniejszym
prezentem, ponieważ każdy włożył w swoją pracę dużo serca. Potem
opiekowałam się uczniami z klasy 1a, ponieważ ich pani była na zwolnieniu
lekarskim. Byłam też na spotkaniu dla nauczycieli, na którym najlepsi
nauczyciele z rąk Pani Dyrektor otrzymywali nagrody dyrektora. Ja
otrzymałam taką nagrodę. Ten dzień był dla mnie bardzo udany.
- Jak lubi Pani spędzać wolny czas?
-Po całym tygodniu ciężkiej pracy lubię pospacerować z moim psem Fifi.
Lubię też bardzo czytać książki. Czasami się zdarza, że czytam dwie
książki na raz. Przyjemność sprawiają mi także zwykłe obowiązki domowe.
- Czy ma Pani w domu jakieś zwierzę?
- Mam pieska Fifi. Suczka ma 14 lat i jest rasowym yorkiem.
- Jakie książki lubi Pani czytać najbardziej?
- Najbardziej lubię kryminały. Ostatnio czytałam książki polskiego pisarza
Marcina Wrońskiego, które bardzo mi się podobały. Oprócz kryminałów
czytam także powieści obyczajowe.
- Czy w dzieciństwie miała Pani swoją ulubioną książkę?
- Tak miałam ulubiona książkę pt. „Ferdynand Wspaniały” autorstwa Ludwika
Jerzego Kerna. Głównym bohaterem książki jest tytułowy pies Ferdynand,
który chciał zostać człowiekiem. Książka zawiera piękne ilustracje
Kazimierza Mikulskiego. Dzięki tej książce udało mi się w czasie wakacji
wygrać nagrodę w konkursie.
- Dziękujemy Pani z a interesująca rozmowę.
                                        Zespół Dziennikarski z klasy 3a

Wywiad z panią Agatą Aleksandrowicz

                        Szkolny Konkurs Pięknego Czytania
     W dniu 26.10.2018 roku w szkolnej czytelni odbył się Szkolny Konkurs
Pięknego Czytania „Otwieram książkę i…”. W konkursie wzięło udział 15
uczniów z klas 2-3 oraz 32 z klas 4-8. Zadanie konkursowe polegało na
przeczytaniu jednego dowolnie wybranego fragmentu prozy z książki
będącej nowością wydawniczą. Komisja konkursowa w składzie: p. Elżbieta
Gogłoza, p. Bożena Igras i p. Małgorzata Parcheta oceniała przeczytany
fragment prozy z uwzględnieniem: znaków przestankowych, modulacji
głosu, wyrazistości, dykcji, płynności i bezbłędności czytania. Wyniki
konkursu są opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureatom
gratulujemy!
                                                            Zespól Dziennikarski kl. 3a

Uczestnicy Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania Uczestnicy przed występem w Konkursie "Otwieram książkę i ..."
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