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 Tutaj każdy uczeń dobrze się
czuje. 
   Lekcje odbywają się w miłej
atmosferze, a na przerwach można
myśleć o niebieskich migdałach lub
porozmawiać z kolegami.           
 Mamy też basen, salę
gimnastyczną i boisko na dworze.
Korzystamy z biblioteki i czytelni. W
stołówce spożywamy pyszne
obiady. Obok jest jeszcze wąwóz,
idealne miejsce na spacery lub
odpoczynek po lekcjach.                   
       Zapraszamy!
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''Serce serc"
   Bolesław Prus jest patronem naszej szkoły, więc warto by było wspomnieć   
 o nim parę słów.
Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus urodził się 20 sierpnia 1847 r w
Hrubieszowie na Lubelszczyźnie,  a zmarł 19 maja 1912 r. w Warszawie na atak
serca w wieku 64 lat.
 Był jednym z najsłynniejszych polskich pisarzy.
Do jego naj bardziej znanych utworów należą:
Lalka, Emancypantki, Antek, Anielka, Faraon, Katarynka.
 W naszej szkole odbył się konkurs poświęcony jego twórczości.
Oto niektóre prace laureatów:

Julia Saładonis, klasa 8c
Poemat o Głowackim
Niech każdy młody człowiek
dzisiaj się dowie,
że Aleksander Głowacki 
urodził się w Hrubieszowie
w Królestwie Polskim,
w szlacheckiej rodzinie,
a jego bogata twórczość
do tej pory słynie.
Szybko stał się sierotą,
lecz dzięki pomocy brata
udało mu się bezpiecznie
spędzić młodzieńcze lata.
Będąc wielkim patriotą,
porzucił naukę w szkole
i w powstaniu styczniowym
wstąpił na walki pole.
Był dobrym publicystą
i wspaniałym pisarzem,
współtwórcą realizmu,
warszawskim kronikarzem.
Pokochał za młodu Nałęczów
i spędził tam dużo czasu,
teraz w pięknym miasteczku
jest Muzeum Prusa wśród lasu.
Zmarł dawno temu w Warszawie,
lecz my o nim wciąż pamiętamy
i Bolesława Prusa
utwory chętnie czytamy.

Tytus Brzeszczak kl.6a
Z legend dawnego Egiptu

Stuletni Ramzes dogorywał.
Medyka do siebie wezwał 
i zażądał lekarstwa ostatniego.
Będącego ratunkiem lub śmiercią dla niego.

Jeśli umrę, wnuk faraonem będzie,
władzę dostanie i pierścień zdobędzie.
Horus dekrety tworzy, plany snuje,
a tu go w nogę pająk kłuje...

Paulina Maj  kl. 8a
Mój patron

Aleksandrem Głowackim się zwał 
ale Bolesławem Prusem się mianował.
Urodzony w lubelskim,
posiadał herb szlachecki.

Jego miasto rodzinne- Hrubieszów,
bardzo kochał też Nałęczów.
Nauki pobierał w liceum w Lublinie,
dlatego nasza szkoła i osiedle noszą jego imię.

To wielki poeta nasz,
ceniony w Polsce pisarz.
Szkole naszej patronuje 
i ja wcale tego nie żałuję.

Z jego twórczością ulice są związane,
a nam-uczniom lektury jego dobrze znane 
Wiele ważnych osób z jego powieści
nosi nazwę ulic w naszym pięknym mieście.

Obdarzony lekkim piórem,
pozostawił nam piękną literaturę.
Miał tęgą głowę do pisania,
spisywał historie warte poznania.

Ławeczka Bolesława Prusa

Wiktoria Sieroń kl.7b

Bolesławie herbu Prus
Spotkać Ciebie to już mus.
Pełno Ciebie w Hrubieszowie,
Tu w Lublinie, w Nałęczowie.
Nie brak Ciebie i w stolicy!
Wszystkich miejsc nikt nie zliczy.
Twym imieniem zwą ulice,
Parki, skwerki i dzielnice.
I choć z nas nie są anioły
Tyś patronem naszej szkoły.

Piotr Pepera, klasa 6 a

Katarynka

Pan Tomasz w pięknym domu żył
i bardzo znanym prawnikiem był.
Nie mógł znaleźć miłości,
przez to mieszkał sam w swojej posiadłości.

Jednak cały świat kochał,
jedynie głos katarynek go nie radował.
Zatem taki był dla stróża nakaz,
że katarynki na jego podwórko mają wstępu
zakaz.
Pewnego razu w kamienicy naprzeciwko
 nowa lokatorka zamieszkała,
co niewidomą córkę miała.
Dziewczynka siadywała na parapecie i słuchała,
lecz nowego domu trochę się bała.
Pewnego dnia na podwórku katarynkę usłyszała
i strasznie się uradowała.
Katarynka grała,
a dziewczynka z radości skakała.
Usłyszał pan Tomasz katarynkę,
lecz nagle zobaczył uszczęśliwioną dziewczynkę.
Przez to wydarzenie katarynki polubił
i całą złość na kataryniarzy zgubił.
Postanowił pomóc niewidomej dziewczynce
i na tym kończy się opowieść o katarynce.

NO

NO
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 Wyjścia, czyli co robimy na okazje i nie tylko
  Mikołajki, Dni Chłopaka i Kobiet, Dzień Dziecka to wszystko może służyć
zgraniu klasy i wyjściu poza teren szkoły. Może to być np. Icemania, Strefa
Wysokich Lotów, Skate Town, kino czy spacer dookoła zalewu. Cel może
być dowolny, ale najważniejsze jest zgranie klasy, integracja, wspólna
zabawa. Zwykle nie chodzi tylko o to, gdzie się idzie, ale o to, co się
tam dzieje. Można powiedzieć, że co wyjście to nowe historie.
  Powiem wprost, te święta jeszcze nie wszystko. Mogę śmiało wymienić
jeszcze prelekcje, pokazy, czy akademię filmową, czyli comiesięczne
wyjście do kina na  lekcje o nim i przy okazji na film, albo wyjście dwa razy
w semestrze do teatru oraz czasem specjalne warsztaty teatralne, na
których doskonalimy się w sztuce aktorskiej. 
 Wspólne wyjścia są super!

                                    Wycieczki klas 4-8 - to jest to!

     U nas w szkole jest pewna ,,tradycja" odnosząca się do wycieczek.
Większość klas ma dwie wycieczki w ciągu roku. Jedną jednodniową na
początku roku oraz drugą, zazwyczaj już wielodniową. 
    To gdzie pojedzie dana klasa zależy już od jej życzenia i możliwości.
Na przykład na jednodniową jeździmy do Warszawy,  Nałęczowa,
Kazimierza, a na kilkudniową można wyjechać nawet na drugi kraniec
Polski oraz za granicę,  tak jak zrobiły to klasy 8 w tym roku.
   Jednak nie zawsze ta zasada obowiązuje. Musimy pamiętać, by
zachowywać się właściwie i zasłużyć na taki wypoczynek. 
Uwierzcie mi, naprawdę warto.

                                       Akademie i konkursy
 Ważne daty - 11 listopada, 3 maja, zakończenie czy rozpoczęcie roku lub
Dzień Edukacji Narodowej zawsze wiązały się z uroczystością. Chętnie
przygotowujemy akademie, bierzemy udział w konkursach. Wtedy
recytujemy oraz odgrywamy mniejszą lub większą rolę. Pamiętamy też, by
uczcić naszego patrona - Bolesława Prusa. 
 To jednak nie wszystko. Nasza szkoła uczestniczy w wielu konkursach:
plastycznych, literackich, recytatorskich czy  wiedzy. Jeśli tylko mamy czas,
chęci i oczywiście odpowiednie umiejętności, to możemy wziąć w nich
udział. Posiadamy wielu laureatów  konkursów różnych szczebli.   Nasza
szkoła organizuje wiele wewnętrznych konkursów,  na przykład czytelnicze,
literackie, plastyczne, talentów, konkurs przebrania się za ulubioną postać
literacką lub filmową, czy konkursem "Mój Idol". 
Dużo się u nas dzieje.

Icemania

PKiN w Warszawie

Uroczystości

W Filii 28
Konkurs talentów

NO

NO

NO

NO
NO
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Wycieczki i warsztaty 
W czasie roku szkolnego uczniowie klas I-III uczestniczą w wielu ciekawych
wycieczkach edukacyjnych np.:(1.04.19) wycieczka do portu lotniczego w
Świdniku i Schroniska dla zwierząt kl 1c i 3b; (4.04.19) wycieczka do
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kl. 2a; (27.05.19)
wycieczka do Nasutowa kl. 1b i 2a  - warsztaty plastyczno-przyrodnicze w
Centrum Edukacji. Uczniowie klas młodszych biorą także udział w licznych
warsztatach np. (21.03.19) warsztaty edukacyjno-plastyczne pt. Bohater
literacki kl. 1a; (6.05.19) warsztaty informatyczne i ruchowe realizowane w
ramach programu Karuzela umiejętności w MDK kl. 1c;  (14.05.19) udział
uczniów w „Tańcobajkach” - ,,Bajka o smoku” kl. 2a; (15.05.19) Koncert
edukacyjny z okazji Święta Polskiej Muzyki i Plastyki kl. 1a; (21.05.19)
warsztaty plastyczne „Serce dla mamy” kl. 2b i 3a; (3.06.19) warsztaty
„Cukier Lukier” z okazji Dnia Dziecka kl. 2c.

Warsztaty

Podczas uroczystości

UroczystośćUroczystość
Uroczystość.

 „Miłość do Ojczyzny łączy pokolenia”

              W naszej szkole odbyło się czytanie pokoleniowe „Miłość do Ojczyzny łączy pokolenia”. 
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”. Impreza
czytelnicza została przygotowana przez nauczycieli bibliotekarzy: panią Elżbietę Gogłozę, panią
Bożenę Igras, panią Małgorzatę Parchetę i nauczyciela polonistę panią Beatę Marek.
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