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                                             WESOŁYCH ŚWIĄT! 
   Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Wam wszystkiego co najlepsze. By ryba
świetnie smakowała i kapusta pięknie się prezentowała. Choinka ślicznie świeciła i każda
bombka się mieniła. By każdy znalazł pod choinką prezentów moc, w tę świąteczną noc. 
   Niech w nadchodzącym roku 2019 spełnią się Wasze wszystkie marzenia. Niech spełnią
się nawet najbardziej nieosiągalne pomysły. Składamy życzenia świąteczne pełne
pozytywnych emocji i mamy nadzieję, że spędzicie te cudowne dni wraz z całą rodziną       i
znajomymi, w doskonałych nastrojach i w równie świetnej harmonii. 
                                                       Zespół Dziennikarski wraz z opiekunami

                                        Tradycje wigilijne

     Jedną z polskich tradycji jest łamanie się opłatkiem. Inne to: sianko pod obrusem,
dwanaście potraw i talerz dla wędrowca. Potrawami wigilijnymi są: barszcz z uszkami,
makowiec, kluski z makiem, kutia, karp, paszteciki, pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z
grochem i kompot z suszu. Oczywiście nie może zabraknąć śledzi. Tradycją także jest
ubieranie  w poranek wigilijny  choinki. Wieczorem siadamy do uroczystej kolacji, śpiewamy
kolędy i...czekamy na świętego Mikołaja. 
A pod jemiołą...
Może odwiedzą nas kolędnicy?

                    Tradycje świąteczne w innych krajach
Francja - Mikołaj- Père Noël– przynosi pezenty w nocy, z 24
na 25 grudnia, wrzucając je do buta lub pod choinkę.
Szwecja -  Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczyna się
już 13 grudnia. Najstarsza dziewczynka w rodzinie ubiera
się wtedy na biało, a głowę ozdabia wiankiem ze
świeczkami. Budzi rodziców śniadaniem przyniesionym do
łóżka, na które składają się czarna kawa, grzane wino i
ciastka z rodzynkami i szafranem.
W Bułgarii po skończonej uczcie wigilijnej rodzina zostawia
na noc w pełni zastawiony stół. 
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                    Przekazanie daru do Muzeum Nadwiślańskiego 
                                     w Kazimierzu Dolnym

        W dniu 17 grudnia 2018 roku społeczność Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie przekazała Muzeum Nadwiślańskiemu
w Kazimierzu Dolnym około 30 cennych darów (w tym m.in. rękopis Marii
Kuncewiczowej). Uroczystość przekazania daru do Oddziału Dom
Kuncewiczów odbyła się  o godz. 10.00 w szkolnej czytelni. Dokumenty
przekazania zostały podpisane przez panią Małgorzatę Frejowską dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie oraz panią Agnieszkę
Zadurę dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Na
uroczystość przybył pan Andrzej Midkur zastępca Dyrektora Departamentu
ds. kultury oraz realizacji zadań współfinansowanych z EFS Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.
       Darami są książki z autografami Marii i Jerzego Kuncewiczów,
z osobistej biblioteczki syna, rękopis jednego z felietonów Kuncewiczowej
oraz zdjęcie pisarki z jej autografem. Witold, syn Kuncewiczów wielokrotnie
odwiedzał XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów,
był między innymi podczas uroczystości nadania imienia szkole w 1996
roku. To Witold podarował liceum blisko 30 cennych pamiątek związanych
ze swoimi rodzicami. 
         Cenne obiekty trafią do Oddziału Dom Kuncewiczów i będą wraz ze
stosowną informacją o Darczyńcy eksponowane w jego wnętrzach po
zakończeniu remontu konserwatorskiego i modernizacji obiektu
                                                                Zespół Dziennikarski

Wystawa książek - darów

Uczniowie z XIX LO oglądają wystawę książek

Dedykacja Dedykacja Dedykacja Rękopis, zdjęcie Marii Kuncewiczowej

Podpisywanie dokumentów Podczas uroczystości przekazania darów
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     Czytanie pokoleniowe "Miłość do Ojczyzny łączy pokolenia"  

        W dniu 14 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbyło się czytanie
pokoleniowe „Miłość do Ojczyzny łączy pokolenia”. Poprzez zorganizowanie
tej imprezy czytelniczej organizatorzy chcieli uczcić 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
       W imprezie wzięli udział zaproszeni goście: pani Grażyna Kłos z
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie, pani Maria
Poręba z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w
Lublinie Filia nr 28, pan Marek Dyś z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 3 w Lublinie, pani Ewa Sochaczewska, pan Tadeusz Nowak, pan
Kazimierz Szymański i pan Jan Szelest z Dziennego Domu Pomocy
Społecznej nr 3 w Lublinie. W czytaniu pokoleniowym wystąpiła pani
wicedyrektor Joanna Jędruszczak, pani Grażyna Stańczak oraz pan
Grzegorz Pusztuk. Uczniami biorącymi udział byli Monika Turowska z kl. 2c,
Julia Kostyła z kl. 3b, Kornelia Frontczak z kl. 5b, Katarzyna Kowalczyk z kl.
8b, Jakub Jarco z kl. 8a, Piotr Wójtowicz z 8b, Wiktoria Kułaga z kl. 8c ,
Mateusz Zwolski z kl. 8c oraz z XIX LO Dagmara Kowalik z kl. 2N, Cezary
Botin z kl. 3 „O”. 
        Na zakończenie spotkania głos zabrała pani Grażyna Kłos i pani
dyrektor Małgorzata Frejowska.
Montażu słowno - muzycznego wysłuchali uczniowie z klasy:3b, 5b, 6a z SP
nr 22 oraz klasa 3 "O" z XIX LO.
       Impreza czytelnicza została przygotowana przez nauczycieli
bibliotekarzy: panią Elżbietę Gogłozę, panią Bożenę Igras, panią Małgorzatę
Parchetę i nauczyciela polonistę panią Beatę Marek. Wszystkie panie
dokonały wyboru tekstów i piosenek.
                                                         Zespół Dziennikarski
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        Rozmowa z Bartłomiejem Szulcem z klasy 3A

- Co zdecydowało o tym, że wziąłeś udział w Szkolnym Konkursie
Plastycznym „Malowane wiersze”?
- O konkursie opowiedziała mi mama, która zachęciła mnie do udziału w
konkursie.
- Do jakiego wiersza wykonałeś ilustrację?
- Wykonałem ilustrację do wiersza Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli”.
- Dlaczego wybrałeś ten wiersz?
- Ten wiersz bardzo mi się spodobał, a przeczytałem go w książce, którą
mam w domu.
- Co przedstawia Twoja praca?
- Jest na niej małpa biorąca kąpiel, która w wannie siedzi pod prysznicem.
- Jaka techniką plastyczną wykonałeś swoją pracę?
- Pracę wykonałem pastelami.
- Ile czasu zajęło Ci zilustrowanie wiersza?
- Zajęło mi to około trzech godzin.
- Jaka nagrodę otrzymałeś?
- Dostałem dyplom i kredki.
- Czy lubisz zajęcia plastyczne w szkole?
- Lubię zajęcia plastyczne, bo bardzo lubię rysować.
Gratulujemy Ci sukcesu i dziękujemy za rozmowę.
                                           Zespół Dziennikarski z klasy 3a

                      Wywiad z Justyną Kokoszką laureatką
  Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania „Otwieram książkę i…”

- Co zdecydowało o tym , że wzięłaś udział w Szkolnym Konkursie Pięknego
Czytania „Otwieram książkę i…”?
- Chętnie wzięłam udział w konkursie, bo lubię czytać. Czytanie mnie
uspokaja.
- Na czym polegało Twoje zadanie konkursowe?
- Moje zadanie polegało na tym, aby przeczytać fragment wybranej książki.
- Z jakiej książki wybrałaś fragment i dlaczego?
- Wybrałam fragment książki „Dziennik Cwaniaczka. Droga przez mękę”,
ponieważ bardzo lubię tę część przygód Cwaniaczka.
- Jaka atmosfera panowała w czasie konkursu?
- W czasie konkursu atmosfera była bardzo miła i czułam się dobrze.
- Czy miałaś tremę w czasie występu?
- Nie miałam tremy, byłam dobrze przygotowana.
- Jaka nagrodę otrzymałaś w konkursie?
- Otrzymałam dyplom i książkę „Zwierzęta”
- Czy masz swoją ulubioną książkę?
- Moją ulubioną książką jest „Dziennik Cwaniaczka. Zrób to sam!”. Ta
książka jest ciekawa, śmieszna i czasami pouczająca.
- Jakie masz hobby?
- Moje hobby to czytanie i gra na flecie.
- Czy planujesz w przyszłym roku szkolnym uczestniczyć w Konkursie
Pięknego Czytania.
- Tak planuję, bo w konkursie są ciekawe nagrody książkowe i zachęcam
innych do udziału.
                                              Zespół Dziennikarski z kl. 3a

                    Szkolny Konkurs Plastyczny „Malowane wiersze”
     Na Szkolny Konkurs Plastyczny „Malowane wiersze” wpłynęło 187 prac
plastycznych.
     W dniu 30 listopada 2018 roku Komisja Konkursowa w składzie:          p.
Elżbieta Gogłoza, p. Bożena Igras, p. Małgorzata Parcheta i p. Marzena
Żywicka przyznała 15 nagród i 32 wyróżnienia.
W dniu 7 grudnia 2018 roku w sali multimedialnej odbyła się uroczystość
zorganizowana z okazji wręczenia nagród laureatom Szkolnego Konkursu
Plastycznego „Malowane wiersze”. Podczas uroczystości uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną z nagrodzonymi pracami plastycznymi
uczniów. Laureaci konkursu otrzymali nagrody oraz dyplomy. Uroczystość
została poprowadzona przez panią Bożenę Igras.
Nagrody w konkursie otrzymali: Joanna Kudelska kl.1a, Kacper Pawelec
kl. 1b, Ksenia Nalepa kl. 1c, Aleksandra Stefaniak kl. 2a, Miłosz Wiciński kl.
2b, Paweł Żurkowski kl. 2c, Bartłomiej Szulc kl. 3a, Maja Zając kl. 3b, Davyd
Bubnov kl. 4b, Gabriel Tarkowski kl. 4c,Emilia Banach kl. 5c, Adam Filiks kl.
6a, Oliwia Witkowska kl. 6a, Hanna Nowak kl. 6b,i Agata Turowska kl. 7a.
                                             Zespół Dziennikarski 


