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Konkurs „Bliżej pszczół”

28.03.2019 r. w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w Lublinie odbyła
się finałowa część 3 ogólnopolskiego konkursu „Bliżej
pszczół”. Ponieważ brałem w nim udział, postanowiłem
przybliżyć jego specyfikę czytelnikom.

Otóż, konkurs rozpoczął się o godz. 13., a składał się z 2
części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej
było 18 zadań zamkniętych oraz jedno otwarte. Natomiast
w części praktycznej mieliśmy za zadanie rozpoznać
rodzaj miodu, nazwać sprzęt pszczelarski czy rozpoznać
rośliny miododajne. Po napisaniu konkursu zjedliśmy
obiad w studenckiej stołówce i przejechaliśmy do
Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli gdzie
nocowaliśmy w internacie, „w jedynej takiej szkole w
galaktyce”, jak mówią sami uczniowie tej szkoły.
Wieczorem odbyły się warsztaty dotyczące znakowania
matek i wyrobu świec z wosku.

Następnego dnia zostały ogłoszone wyniki konkursu
i odbyła się konferencja dotycząca ochrony pszczół.
Krótką prezentację przedstawił nam między innymi, Pan
prof. Wilde. Konkurs i konferencję honorowym patronatem
objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego
i Prezydent Miasta Lublina.

Działania związane z konkursem i konferencją wskazują na
istotną wagę, jaką przywiązuje się dziś do ochrony tego
pożytecznego owada. Jest on niezbędny dla przyrody i
człowieka i, ze wszech miar należy popierać tego typu
działania.

Przygotowując się i uczestnicząc w konkursie wzbogaciłem swoją wiedzę
w tej dziedzinie w niebagatelny zakres. Zaowocowało to I miejscem w
finale ogólnopolskim. Myślę jednak, że każda osoba, która wzięła udział
w tym przedsięwzięciu ubogaciła swoją wiedzę na temat pszczół. 

Zdobywajmy wiedzę na temat pszczół
bo warto :)

Kino sferyczne

W czwartek, 25 kwietnia uczniowie Społecznego
Gimnazjum TWP zostali zaskoczeni przez nauczycieli miłą
niespodzianką. Na ich zaproszenie do gimnazjum
przyjechało "Kino Sferyczne". 

O wydarzeniu uczniowie dowiedzieli się dopiero, gdy
poproszono ich o przyjście do sali gimnastycznej. W sali
zastaliśmy kopułę, w której wnętrzu odbyła się projekcja
filmu "Początki lotnictwa".
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Przedstawiono nam historię lotnictwa i marzeń ludzi o uniesieniu się w
powietrze. Ukazane zostały wierzenia Greków i Rzymian, ogromne latawce
i lampiony starożytnych Chin, pierwsze balony powstałe we Francji
i pierwsze wersje samolotów w Stanach Zjednoczonych, a także okres
I wojny światowej, kiedy nastąpił intensywny rozwój lotnictwa. Pod koniec
filmu pojawiły się współczesne samoloty oraz lot rakiety w kosmosie, która
pokazuje, że to jeszcze nie koniec historii - czekają nas kolejne wielkie
odkrycia i osiągnięcia w dziedzinie lotnictwa. 

Film wywarł na uczniach niesamowite wrażenie. Zakrzywione ściany i sufit
kopuły doskonale spełniły swoje zadanie, jako ekran i pozwoliły na odbiór
produkcji w wymiarze 3D. Leżąc na matach i spoglądając przed siebie,
miało się wrażenie, jakby latało się po nieboskłonie lub w przestrzeni
kosmicznej.

Niespodzianka była w pełni udana. Uczniowie byli na początku
zaskoczeni, lecz pełna wrażeń projekcja zostawiła po sobie wyłącznie
uczucie zachwytu i podziwu nad filmem i ukazaną w nim historią.

                                                                                        Karolina Ś. 3A

DZIEŃ ZDROWIA

26 marca odbył się w naszej szkole dzień zdrowia. W tym dniu miały
miejsce interesujące wydarzenia przygotowane przez uczniów naszej
szkoły pod okiem pani Beaty Stempek.

Korytarze TWP były niezwykle barwne. Na każdym kroku można było
spotkać plakaty przygotowane przez uzdolnionych plastycznie uczniów
naszej szkoły. Mówiły one o tym jak ważna jest aktywność fizyczna i zdrowe
odżywianie dla naszego organizmu. Te ważne tematy były przedstawione w
niezwykle barwny i przyciągający oko sposób.

Następną atrakcją przygotowaną z okazji tego święta był kiermasz zdrowej
żywności. Uczniowie przygotowali mnóstwo zdrowych przekąsek,
pokazując w ten sposób, jak ważna jest odpowiednia dieta w naszym życiu.

Kolejnym punktem programu były prezentacje przygotowane przez uczniów
klasy 3C. Aleksandra Poszytek, Jakub Wasila, Aleksandra Krótka i
Chrystian Stajanos opowiedzieli o swoich pasjach, jakimi są: wspinaczka,
koszykówka, tenis oraz pływanie. Omówili oni nie tylko najważniejsze
aspekty każdego z tych sportów, ale także wpływ sportu na organizm. 

Ostatnią atrakcją tego dnia była prezentacja Piotrka Tomaszewskiego na
temat wpływu aktywności fizycznej na organizm ludzki. Opowiedział nam o
wskaźniku BMI, oraz o tym jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu w
dzisiejszych czasach.

Uważam, że takie wydarzenie ma niezwykłą wartość, ponieważ
przypomina i uczy jak zdrowo żyć.

Aleksandra K. 3C

Fot. ze zbierów TWP

Wszystkie trzy klasy włożyły wiele wysiłku w przygotowania tego
wydarzenia. Duża liczba uczniów przygotowała wspaniałe plakaty. 

Mieliśmy okazję spróbować wielu zdrowych przysmaków na stoiskach. Na
każdym zaczerpnęliśmy odpowiedniej dawki energii. 

Następnie podziwialiśmy pasje wybranych uczniów. Dowiedzieliśmy się
wielu informacji o kilku sportach, między innymi wspinaczce, koszykówce,
pływaniu czy tenisie. 

Na zakończenie całej akademii poznaliśmy zasady zdrowego trybu życia i
to jak aktywność fizyczna wpływa na życie człowieka. Było wspaniale!

Bartłomiej S. 3A
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3 maja

Dnia 29 maja na piątej lekcji odbyła się w naszej szkole akademia z okazji
Święta Konstytucji 3 maja przygotowana przez klasę III A pod okiem pani
Anety Łozowskiej i pani Ani Trajewskiej.

Nasi koledzy i koleżanki przedstawili nam pokrótce sytuację panującą w
Polsce w okresie uchwalenia Konstytucji w formie krótkiego, ale bogatego
w treści przedstawienia. Piękne stroje z tamtych lat wprowadziły nas w
klimat oświecenia, a gra aktorska uczniów naszej szkoły sprawiła, że
czuliśmy się jakbyśmy uczestniczyli w podpisywaniu tego przełomowego
dla Polski aktu.

Na koniec zaprezentowali zapierający dech w piersiach taniec z flagami.
Uczniom tak spodobał się ten element akademii, że poprosili o powtórzenie
występu.

Uważam, że akademia była przygotowana w niezwykle różnorodny i
interesujący sposób, a wiedza przekazana nam w tym dniu zostanie w
naszej pamięci na zawsze.

Aleksandra K. 3C

  

Wiosna w rozkwicie

Zdjęcia - Maciej Tatys 3B

Fot. ze zbiorów TWP

Fot. ze zbiorów TWP

Fot. ze zbiorów TWP

Fot. M. T.

Fot. M. T.

Fot. M. T.

Fot. M. T.
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