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            Witamy  w Nowym Roku szkolnym 2019/20 
 2 września powitały nas kl. 4-5 razem z panią Anną
Werduch. Przedstawienie o Kaczce Dziwaczce wprawiło
nas w dobry humor - to świetna prognoza na najbliższych
10 miesięcy.  
   Wakacje już szybko minęły i zaczęła się solidna nauka.
Zaczęły się sprawdziany, prace domowe i
niezapowiedziane kartkówki, znienawidzone przez uczniów.
Niestety zaczęło się  także ranne wstawanie i niechciana
seria budzików. W tym roku szkolnym do naszej szkoły
przybyło kilku nowych nauczycieli - witamy!

                                Dzień Chłopaka

Z okazji Dnia Chłopaka życzymy wszystkim kolegom dużo
zdrowia, szczęścia, dobrych ocen w szkole i przede
wszystkim dużo wspaniałych kolegów i koleżanek. 
                                  Redakcja Naszym Okiem 

       Aby wszystkie fajne dni w wolnym tempie upływały,
by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.
aby nigdy nie było porannej pobudki
i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Uroczystość

DEN

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
Dla wszystkich nauczycieli najlepsze,
najserdeczniejsze,
najcieplejsze życzenia zdrowia,
wyrozumiałości oraz cierpliwości.
W podzięce za zachęcanie do myślenia
tak dobrze i uczciwie, jak tylko to możliwe.
Spełnienia najskrytszych marzeń
                                        życzy
                                           szkolna redakcja Naszym Okiem.
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Dla Adama

                                          Unia lubelska                                                     
 Porozumienie pomiędzy stanami Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego
Księstwa Litewskiego zawarte 1 lipca 1569 na sejmie walnym w Lublinie.
Określana jako unia realna, w odróżnieniu od poprzednich, wiążących oba
państwa tylko osobą władcy (unia personalna). Została przyjęta 28
czerwca, a podpisana 1 lipca 1569 r., ostatecznie ratyfikowana przez króla
4 lipca 1569 r..
 2 lutego 1386 roku na jednym z pierwszych sejmów walnych w Lublinie
Władysław Jagiełło został wybrany królem Polski. Część badaczy uważa
decyzje tego zjazdu za pierwszą unię polsko-litewską, bowiem w Krewie
spisano jedynie wstępną umowę, zawierającą warunki, jakie miał spełnić
Jagiełło, by mógł objąć polski tron. 

 2019- Rokiem Stanisława Moniuszki

     Stanisław Moniuszko  (urodzony 5 maja 1819 r. w Ubielu, zmarły 4
czerwca 1872 w  Warszawie) – polski kompozytor, dyrygent, organista
i pedagog, autor ponad 268 pieśni, wielu oper (najsłynniejsze
to Halka, Straszny Dwór i Paria),operetek, baletów i muzyki
kościelnej, przykładem jest utwór Ojcze Nasz. 
    Tworzył muzykę nacechowaną narodowo, wplatając w swoje
kompozycje wyraziste elementy folkloru polskiego (melodie i tańce
ludowe) oraz wykorzystując utwory polskich poetów (m.in. Jana
Kochanowskiego, Adama Mickiewicza). Jeden z najwybitniejszych
kompozytorów polskiego romantyzmu.

Udało się!
Adam Bojarski jest uczniem klasy 6c. W lipcu tego roku lekarze
zdiagnozowali u niego Zespół Arnolda Chiariego typu 1.To rzadka i
nieuleczalna choroba. Jej efektem są zawroty głowy, osłabienie, utraty
pamięci, afazje i niedowład nóg i rąk, do którego jeszcze na szczęście nie
doszło. Na stronie internetowej "Siepomaga.pl",Zorganizowano zbiórkę
charytatywną, która miała ufundować operację w Barcelonie. W szkole
działała kawiarenka. Cały zysk zasilił konto Adama. Na szczęście zbiórka
 i operacja zakończyła się sukcesem. Adam jest już w domu i  niedługo
wraca do szkoły. Będzie miał jeszcze dużo problemów związanych z tą
chorobą, ale jego rodzina i  przyjaciele będą go zawsze wspierali w jego
zmaganiach.
 Wszystkim, którzy pomogli Adamowi, serdecznie dziękujemy.
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Mieszkaniec schroniska

Pies to jedyne zwierzę na ziemi, które kocha  cię
bardziej niż samego siebie.  
   
 Pomagamy zwierzakom!
 Samorząd Uczniowski zainicjował akcję pomocy
Schronisku dla zwierząt w Krzesimowie.
Uczniowie przynosili to, co najbardziej potrzebne:
karmę, koce, ręczniki, zabawki.
 Zebrane artykuły pomogą psiakom łatwiej
przetrwać zimowe miesiące. A może znajdą się
chętni do adopcji zwierzaków?
Pamiętajcie, one ciągle potrzebują naszej
pomocy!

                                        Klasa 1a:   

    Bajor Antonina, Bartosik Oskar, Bednarczyk Alicja, Biernat Martyna,
Bisek Wiktor, Brozi Pola, Gajowiak Kacper, Grotnik Oliwia, Gutowska
Karolina, Hulip Hanna, Ładoszek Hanna, Łagód Tomasz, Mazur Maciej,
Pawlak Anna, Podstawka Oliwia, Poniewozik Franciszek, Sołdek Wojciech,
Szarga Oliwia, Urbański Przemysław, Waszczuk Michał, Zabielska Kinga,
Zarajczyk Klara.

Wychowawca: Pani Agata Aleksandrowicz

                                       Klasa 1b:

  Burdyk Kamil, Dudak Borys, Florek Natalia, Głaz Szymon, Grabowski
Przemysław, Gradowski Patryk, Hołubcow Wojciech, Kulczycki
Adam, Kuzioła Sebastian, Lord Alexander, Machnikowski
Krzysztof, Nowakowska Zuzanna, Obara Ksawery, Orzechowska
Amelia, Szysiak Bogusław, Tokarska Lena, Tokarska Maja, Wojtaszek
Joanna, Zgierski Michał, Zielonka Maja.

Wychowawca: pani Marzenna Grabowska-Wójcik

Serdecznie witamy nowych uczniów!
  Klasa 0:
  
  Banach Karol, Bączek Nikola, Bołtowicz Lena, Bury Hanna, Durak Kacper,
Filipek Jakub, Frączek Magdalena, Frontczak Marcelina, Kowalik Jan, Ksyt
Joanna, Lal Michał, Lewandowski Jerzy, Lord Eric, Majcher Kacper,
Niedźwiadek Radosław, Oleszczuk Kacper, Pakuła Kacper, Podniesińska
Aleksandra, Skubicha Leon, Szostek Leszek, Taratuta Yahor, Wąsik Leon,
Zhyrun Anastasiia.

Wychowawczynie: pani Agnieszka Ponieważ,
                                  pani Małgorzata Frączek

Internet
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W Rampie

                                     Wycieczka do Warszawy   
  Wycieczka rozpoczęła się o 7:45. Jechaliśmy dwoma autokarami.Nasza
podróż trwała około 3 godzin. Przejazd z Lublina do Warszawy przeszedł
dobrze bez żadnych problemów. Po przyjeździe do stolicy poszliśmy do
teatru Rampa. Oglądaliśmy tam spektakl pod tytułem "Opowieść wigilijna".
Bardzo nam się podobał. Po przedstawieniu pojechaliśmy do Mc Donalda
na obiad. 
   Gdy zjedliśmy posiłek, pojechaliśmy do planetarium na film pt."Na
Skrzydłach Marzeń". To było niesamowite przeżycie - dzięki technologii 3D
lądowaliśmy na Marsie! 
     Potem wróciliśmy do Lublina, lecz jeden autokar się trochę spóźnił.Ta
wycieczka była bardzo ciekawa i zabawna. Chętnie znów gdzieś
pojedziemy.

I my tam byliśmy
  Teatr Rampa jest dziś jednym z najliczniej odwiedzanych teatrów
Warszawy. Co roku gości w nim ponad 80 tysięcy widzów na ponad 300
spektaklach. Zdecydowana większość przedstawień znajdujących się w
repertuarze teatru to widowiska muzyczne adresowane do widzów
dorosłych oraz do dzieci i młodzieży. W ostatnich latach Rampa podbija
serca mieszkańców przede wszystkim cyklem widowisk muzycznych
opartych o największe przeboje Broadwayu (show Broadway Exclusive)
przeboje legendarnej grupy Queen (widowisko Rapsodia z demonem).
    Planetarium Centrum Nauki Kopernika- Dawniej o kosmicznych
podróżach i spotkaniu innych istot rozumnych marzyli tylko fantaści. A ta
podróż – jak każda inna – rozpoczęła się od małego kroku: spojrzenia w
niebo. Zapraszamy do planetarium, w którym można odwiedzić dalekie
planety pozasłoneczne, poszukać przejawów życia w kosmosie podczas
prowadzonych na żywo pokazów 3D.
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