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  W królewskim orszaku  Bezpieczne i wesołe ferie w szkole!

    W niedzielę 6 stycznia  mieszkańcy Ostrowa spotkali się w orszaku, na
którego czele stanęli Trzej Królowie – Kacper, Melchior i Baltazar,
symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Barwny korowód z
proboszczem Janem Orłowskim oraz burmistrzem miasta Józefem
Gruszczykiem wyruszył spod Urzędu Miasta i udał się do kościoła
parafialnego. 
     Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć uczniów naszej szkoły. Pięknie
przebrani, w koronach na głowie dzielnie wędrowali w orszaku,
podtrzymując tradycję lat ubiegłych (to już chyba trzeci orszak w Ostrowie).
  W końcu fajnie jest być królem!

No i kto tak pięknie rysuje? Tylko my!

Wyobraźnia nie ma granic -własną twarz też mozna upiększyć:)

Zabawy z animatorem
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Kolędowaliśmy wspólnie             Siatkarskie talenty

Kolęduje Dawid Puchacz :)

Zespół No Name

  6 stycznia 2019 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim odbyły się
Ostrowskie Spotkania z Kolędą. Na scenie zaprezentowała się orkiestra
OSP, chór parafialny, przedszkolaki oraz dzieci i młodzież z okolicznych
szkół. Nasza szkoła reprezentowana była przez Dawida Puchacza z kl. IV
oraz zespół muzyczny "NO NAME" w składzie: Zuzanna Antoniuk, Kornelia
Wójtowicz, Angelika Haraszczuk,  Karolina Markiewicz, Jakub Jóźwiak.
Zespół  wykonał dwie pastorałki pt. "Dziecino Święta" oraz "Pastuszkowie
bracia mili".

5 i 6 lutego w Szkole Podstawowej w Kocku odbyły się zawody finałowe o
Mistrzostwo Powiatu Lubartowskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt i
Chłopców – Igrzyska Młodzieży Szkolnej. Pierwszego dnia rywalizowały 4
najlepsze drużyny dziewcząt wyłonione w zawodach półfinałowych, a
mianowicie: Szkoła Podstawowa w Kocku – gospodarz zawodów, Szkoła
Podstawowa w Ostrowie Lubelskim, Gimnazjum Sportowe w Lubartowie,
Gimnazjum w Abramowie. Zawody rozgrywane były metodą „każdy z
każdym” do dwóch wygranych setów. Drużyna dziewcząt z naszej szkoły w
składzie: A. Jesionek, J. Antonik, M. Socha, N. Taras, K. Wójtowicz, P.
Markiewicz, J. Ziółkowska, P. Wolska i M. Bójko zajęła III miejsce.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Gimnazjum w Abramowie,
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Kocku,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim,
IV miejsce - Gimnazjum Sportowe w Lubartowie.
Drugiego dnia odbyła się rywalizacja najlepszych drużyn chłopców
wyłonionych w eliminacja półfinałowych. W zawodach wzięły udział 4
najlepsze drużyny z naszego powiatu: Gimnazjum w Firleju, Gimnazjum w
Michowie, Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim i Gimnazjum Nr 1 w
Lubartowie. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów. Zaangażowanie wszystkich zawodników było ogromne,
walczyli o każdy punkt tym samym dostarczając kibicom wielu emocji.
Nasza reprezentacja w składzie: M. Bernacki, P. Drabik, J. Powroźnik, J.
Jóźwiak, W. Makara i M. Werduch wywalczyła II miejsce.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce - Gimnazjum w Firleju,
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim,
III miejsce – Gimnazjum w Michowie,
IV miejsce - Gimnazjum Nr 1 w Lubartowie.
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Gotowanie z pomysłem                Zwierzaki Słodziaki

                          SZARLOTKA
Składniki:
CIASTO
3 szklanki mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 szklanka drobnego cukru
1 cukier wanilinowy
250 g zimnego masła roślinnego (może być masło lub margaryna)
4 jajka
JABŁKA
2 kg jabłek (najlepiej szara reneta albo antonówka)
około 12 łyżeczek cukru
1 cukier waniliowy
5 -10 dag rodzynek
1 łyżeczka cynamonu

Wykonanie:
Jabłka obrać, pokroić na niewielkie kawałki i razem z cukrem oraz cukrem
wanilinowym lekko podsmażyć, tak aby się nie rozpadły. Dodać rodzynki i
cynamon. Ostudzić.
Przesiać mąkę razem z proszkiem do pieczenia bezpośrednio na stolnicę,
dodać 3/4 szklanki cukru, cukier wanilinowy oraz masło. Całość posiekać
nożem. Dodać 3 żółtka i 1 całe jajko. Zagnieść szybko ciasto i podzielić na 2
części. Zawinąć w folię i włożyć do lodówki na godzinę.
Jedną część ciasta rozwałkować (najlepiej pomiędzy dwoma arkuszami
papieru do pieczenia) i przełożyć do prostokątnej formy 20 x 30 cm. Odkleić
wierzchnią warstwę papieru. Wstawić do lodówki. Białka z 3 jaj ubić na
pianę, następnie stopniowo dodawać resztę (1/4 szklanki) cukru, ciągle
ubijając, aż piana będzie sztywna i błyszcząca.
Piekarnik nagrzać do 175 stopni. Formę z ciastem wyjąć z lodówki, wyłożyć
jabłka. Przykryć ubitą pianą z białek. Na wierzch położyć drugą część
rozwałkowanego ciasta.
Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec przez 1 godzinę (gdyby w trakcie
pieczenia wierzch za bardzo się zrumienił, położyć kawałek folii
aluminiowej). Po upieczeniu posypać cukrem pudrem.

                             SMACZNEGO!!!

                                    PIESKI
Psy lubią być głaskane, kochają zabawy, ale większość nie lubi być
przytulana. Obejmowanie ich ramionami odbierają jako znak dominacji.
Zamiast więc zmuszać psa do mocnego uścisku, podrapmy lub delikatnie
go poklepmy.
Szczęki przeciętnego psa stanowią aż ok 90 kg nacisku, niektóre rasy psów
mają jednak nieco silniejszy uścisk bo dochodzący nawet do 200 kg!
Psy posiadają dwa razy więcej mięśni do poruszania uszami niż ludzie!
Używając tych mięśni wyrażają ponad 100 emocji jakie towarzyszą twarzy
człowieka. Ten nadzwyczajny dar pozwala słyszeć psom odgłosy z
czterokrotnie większej odległości niż ludziom.Pies potrafi zlokalizować
źródło dźwięku w ciągu 6 setnych sekundy, używając swoich uszu jak
radaru.
Pies potrafi zlokalizować źródło dźwięku w ciągu 6 setnych sekundy,
używając swoich uszu jak radaru.
Psy potrafią zrozumieć do 250 słów i gestów.
Psy pocą się jedynie na opuszkach łap, ale aby się realnie schłodzić po
prostu dyszą.
Wzory na psim nosie są tak niepowtarzalne jak ludzki odcisk palca.
Mopsy, ze względu na specyficzną, krótką budowę czaszki, bardzo łatwo
się przegrzewają i cierpią na problem związany z… wypadaniem gałek
ocznych.
Psy mają aż 319 kości!czyli o 112 więcej niż człowiek.
Psi ogon ma swój własny język. Kiedy pies macha ogonem w prawo to
znaczy, że jest szczęśliwy, gdy w lewo oznacza to, że jest przerażony!
Machanie nisko równoznaczne jest z tym, że psy najprawdopodobniej czują
się niepewnie, z kolei szybkie ruchy ogonem, którym towarzyszy napięcie
mięśni lub rozszerzone źrenice mogą sugerować agresję.
Pies potrafi wydać z siebie 10 różnych dźwięków. Dla porównania, koty
prawie sto.
Wilgotność nosa ma dla psa ogromne znaczenie. To właśnie dzięki
wilgotności potrafi on określić skąd dobiega zapach. Im pies ma dłuższy
nos, tym bardziej efektywny jest jego system schładzania.

                                                   Autor: Marta Mrugacz
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                   Moda na czasie

9 najważniejszych trendów na
sezon jesień-zima 2018/2019
  Jesienią i zimą hitem będą kobiece kwiaty i konserwatywna krata. 

1. Elektryzująca magenta
Energetyczna i intensywna magenta jest jednym z najważniejszych trendów
nadchodzącego sezonu. To pełen dynamizmu i odwagi kolor, który
zachęca do eksperymentów. Na wybiegach królują różowe swetry, sukienki,
marynarki, spodnie i koszule. Najlepiej nosić ją od stóp do głów, ale
pewnie niewiele osób się na to zdecyduje. Możesz również wybrać jeden
element garderoby lub mały detal - buty, torebkę lub apaszkę. 
p.s. Do łask wraca odważne połączenie różu i czerwieni. 

 2. Zwierzęce motywy
Nadchodzący sezon będzie dziki i drapieżny. Na wybiegach pojawiły się
wszystkie wzory kojarzące się z lamparcimi cętkami, biało-czarnymi
paskami zebry czy skórą węża. 
W sezonie jesień-zima 2018/2019 każda fashionistka powinna mieć
płaszcz zdobiony zwierzęcym motywem . Jeżeli podążasz za
najnowszymi trendami i nie boisz się modowych eksperymentów, to
zdecyduj się na dziki total look.

 3. Ognista czerwień
Na ubrania i dodatki w tym kolorze może sobie pozwolić każda kobieta - nie
ma tutaj znaczenia wiek i typ urody. Jednak przy wyborze rzeczy w tym
kolorze warto zwrócić uwagę na odcień. W ubraniach w kolorze makowej
czerwieni najlepiej wyglądają panie, które mają nieco ciemniejszy kolor
skóry.

  4.Sztuczne futra
Już nikogo nie dziwi fakt, że na światowych wybiegach królują sztuczne
futerka. Coraz więcej marek rezygnuje z używania futer naturalnych na
rzecz materiałów wykonanych z tworzyw sztucznych. 
Rok temu hitem były kurtki we wszystkich kolorach tęczy, obecnie pojawia
się bardzo dużo modeli, które do złudzenia przypominają okrycia
wierzchnie wykonane z lisa czy norek.

      TO SĄ PRZYKŁADY NIEKTÓRYCH JESIENNO- ZIMOWYCH
                                      STYLÓW
 (opracowane na podst. artykułu Karoliny Kalinowskiej)
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     Czytać każdy może: trochę lepiej,
                  trochę gorzej...

Tytuł: Morderczyni
Autor: Denzil Sarah A.
Wydawnictwo: Filia
Tytuł oryginału: One For Sorrow
Język oryginału: angielski
Tłumacz: Woźniak Grażyna
Język: polski
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 340
     

                                  Dziecko zabiło dziecko.
                                      Tak orzekł sąd.
            Ale kto tak  naprawdę zabił Maisie Earnshaw? 

"Siedem lat temu sześcioletnia Maisie zostaje zamordowana.
Odpowiedzialność za jej śmierć spada na czternastoletnią Isabel.
Dziewczynka nic nie pamięta, ale na ubraniu i dłoniach ma krew Maisie.
Sąd skazuje ją za morderstwo.
Leah zaczyna pracę w szpitalu psychiatrycznym dla szczególnie
niebezpiecznych przestępców.
Poznaje Isabel i spędza z nią dużo czasu. Wkrótce zaczyna podejrzewać,
że ktoś inny jest winien śmierci dziewczynki sprzed siedmiu lat. Jeśli tak, to
kto to zrobił?
I czy da się zwrócić młodej dziewczynie skradzione dzieciństwo i zdjąć z
niej piętno morderczyni?"
 
Jest to książka dla nastolatków. Mówi ona o morderstwie dziewczynki która
ma na imię Maisie Earnshaw. Można ją kupić w sklepach takich jak: Empik,
Biedronka, itp. Można ją zamówić też przez internet na stronach takich jak:
Allegro, Empik.com, Czytam.pl, TaniaKsiazka.pl

                                        POLECAM
                             
                                       Wiktoria
                                                   Matyjaszczyk
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https://czytam.pl/autor,Denzil+Sarah+A..html
https://czytam.pl/wydawnictwo,Filia.html
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