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Na każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,

Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

  
                                                                                                             Adam Mickiewicz, Do M...

Sposoby na jesienną depresję

Aura za oknem nie nastraja pozytywnie, ale istnieją sposoby, które pomagają poradzić sobie z jesienną
depresją. Polecam:
• filmy i seriale – mam dla Was kilka propozycji: Riverdale, Friends, La Casa de Papel, Było sobie życie, Jak
zostać kotem, Sabrina, Pitch Perfect, Jumanji, Spongebob, Boss Baby 
• książka, kocyk i herbatka to tez idealny sposob na jesienne smutki 
• sen też jest bardzo ważny – kiedy się wyśpisz, humor od razu będzie lepszy 
• pamiętaj o bliskich ci osobach – przyjaciele zawsze ci pomogą i wysłuchają.

Patrycja Ostrowska

fot. E. Wiorko
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Szkolne wydarzenia
Październik 2019

2.10. Mistrzostwa Miasta w Biegach Sztafetowych
7–9.10. Plebiscyt "Nauczyciel na szóstkę"

10.10. Spotkanie z Karoliną Kołeczek, lekkoatletką specjalizującą się w biegach
płotkarskich

10.10. Trzecia edycja Czwartków Lekkoatletycznych
11.10. Z wizytą u księżnej Izabeli. Wycieczka klas VI C i E do Łańcuta i Leżajska

15.10. Konkurs "Ilustracje do wierszy J.Tuwima" w Miejskiej Bibliotece Publicznej
16.10. Bicie rekordu w pierwszej pomocy

18.10. Ślubowanie klas pierwszych
22.10. Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych
23.10. Spotkanie edukacyjne na rzecz ochrony zwierząt

23.10. Redakcja "Hiacyntowej" na Młodzieżowych Warsztatach Dziennikarskich
18, 25.10. Spotkanie z psychologiem na temat uzależnień

25.10. VII edycja Święta Chleba
27.10. Czwarta edycja Czwartków Lekkoatletycznych

27.10. Wolontariat wspieramy maratończyków
28–30.10. Akcja "Znicz"

Aleksandra Skoczylas

Wyniki plebiscytu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski

Nauczyciel na 6

Kategoria: Wulkan energii – Pan Mariusz Piwowar
Kategoria: Oaza spokoju – Pani Jolanta Kosacka

Kategoria: Mistrz ciętej riposty – Pan Tomasz Krasny
Kategoria: Mistrz elegancji – Pani Blanka Skórska
Kategoria: Sokole Oko – Pani Anna Morszczyzna

Kategoria: Złota Piła – Pani Monika Briois
Kategoria: Gołębie Serce – Pani Joanna Gleń

Kategoria: Uśmiech Roku – Pani Sylwia Wiktorowicz
Kategoria: Bratnia Dusza – Pani Magdalena Malec

Nagroda honorowa „Dyrektor na szóstkę”
Pani Dyrektor Ewa Momot, 

Pani Dyrektor Barbara Tokarska,
Pani Dyrektor Dorota Wolanowska
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Listopad miesiącem pamięci narodowej

Nasza Szkoła 11 Listopada 2019
8 listopada 2019 roku w naszej szkole uczciliśmy Święto Niepodległości. Z tej okazji odbyła się akademia
przygotowana przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Elżbiety Ducin i pani Pauliny Kremer. Każda
klasa wzięła udział w uroczystym wspomnieniu tego ważnego dla Polaków dnia. Uczniowie w ciekawy sposób
przybliżyli nam okoliczności tego święta i przypomnieli o co walczyli nasi rodacy. Oczywiście akademia nie
obyłaby się bez  cudownych pieśni patriotycznych oraz hymnu w wykonaniu naszego szkolnego chóru pod
przewodnictwem pani Anny Kapicy-Świstak.

Lublin 11 Listopada 2019 
W tym roku obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. 
Z tej okazji w całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. W Lublinie główne obchody
zgromadziły mieszkańców na Placu Zamkowym, a potem na Placu Litewskim. Odśpiewano hymn i wręczono
nagrody oraz awanse. W czasie obchodów odbył się apel pamięci, wystrzelono salwę honorową. Następnie
przedstawiciele władz województwa i miasta złożyli kwiaty pod tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku
Lubelskiego oraz pomnikiem – symbolem Lwowa. Na zakończenie uczestnicy podziwiali defiladę kampanii
honorowej. Po oficjalnych obchodach na wszystkich czekały pokazy grup i pojazdów historycznych oraz sprzętu
Wojska Polskiego, a na końcu odbyła się niepodległościowa gra miejska.

Weronika Bielak

Antoni Słonimski
Polska

I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia,
Powie ci tylko księżyca pełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?
W niewymierzonej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.

W szumie gołębi na starym rynku,
W książce poety i na budowie,
W codziennej pracy, w życzliwym słowie,
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku.
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Polska Noblistka
Olga Tokarczuk

 
Złote myśli Olgi Tokarczuk

Wszystko przeminie. Mądry człowiek wie o tym od
samego początku i niczego nie żałuje.

Tylko sen zamyka stare i otwiera nowe.

Gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej
ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca.

To, że coś przeżyłam, wcale nie znaczy, że poznałam
tego znaczenie.

Tu i teraz jesteśmy ślepi i nigdy nie wiemy, co jest
naprawdę ważne.

Kiedy wyruszam w podróż, znikam z map. Nikt nie
wie, gdzie jestem. W punkcie, z którego wyszłam, czy
w punkcie, do którego dążę? Czy istnieje jakieś
"pomiędzy"? Czy jestem jak ten zagubiony dzień, gdy
leci się na wschód, i odnaleziona noc, gdy na zachód?

      Olga Tokarczuk urodziła się 29 stycznia 1962 roku w miejscowości Sulechów. Ukończyła studia
psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie nauki jako wolontariuszka zajmowała się osobami z
problemami psychicznymi, gdy ukończyła studia pracował jako psychoterapeuta. 
      Olga Tokarczuk zadebiutowała już w 1979 roku w piśmie ,,Na przełaj", gdzie światu pod pseudonimem
,,Natasza Borodin" ukazały się jej pierwsze opowiadania. Opublikowała około 20 dzieł, jej twórczość
tłumaczona jest na 35 języków. 10 października 2019 roku zdobyła Literacką Nagrodę Nobla za 2018 rok, za
wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jego formę życia.
Do najbardziej znanych książek Olgi Tokarczuk należą: Podróż ludzi Księgi, Prawiek i inne czasy, Gra na wielu
bębenkach, Dom dzienny, dom nocny, Bieguni, Księgi Jakubowe.
      Młodemu czytelnikowi warto polecić książkę obrazkową wydaną wspólnie z Joanną Concejo Zagubiona
dusza (2017). Książka opowiada historię człowieka, który dawno zostawił za sobą swoją duszę. Był tak zajęty
pracą i innymi rzeczami, że kiedy spogląda w lustro zauważa, że w tym całym pośpiechu zgubił bardzo ważną
rzecz – samego siebie. Jest to książka o czasie, który przemija, straconym czasie, którego już nie odzyskamy.
Porusza także temat ciszy, którą nieustannie pragniemy zagłuszyć swoimi obowiązkami, byle tylko nie słyszeć
własnych myśli. Jest to książka o zagubieniu, szukaniu i odnalezieniu siebie.

Weronika Bielak

Żródło: Wikipedia
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Nasza twórczość

Krzysztof Adamek, 6 d
Szkoła

O Boże, o Boże!
Tak być nie może.
Od rana ślęczę 
nad stertą książek.

Znów mi zadali
zadań bez liku.
Noc chyba spędzę 
przy swoim stoliku.

I tak sobie myślę, 
czy być tak musi,
że każą mi myśleć,
czytać, liczyć i nadstawiać uszy.

Lecz chyba to problem 
jest nas wszystkich.
Trzeba się sprężać 
z nauką przede wszystkim.

Żeby mieć czas
na zabawę i figle
na telefonie, konsoli
czy z beaglem.

Martyna Remijasz, 6 d
Dorosłość

Czy po to się dorasta, 
by zabawy minął czas?
Czy po to się dorasta,
by na studia przyszedł czas?
Czy po to się dorasta,
by do pracy był już czas?
Czy po to się dorasta, 
by starzeć się naraz?
Czy po to się dorasta,
by leków dużo brać?
Czy po to się dorasta,
by wnuki bawić cały czas?

A może dorosłym być dobrze?
Ale ja i tak do tego się nie spieszę,
bo dzieciństwa mam długi czas.

Julia Warsz, 5 a
Sztuka tworzenia

Pióro pisze ładnie, sprawnie
w tańcu się obraca zgrabnie
i po chwili fiku-miku
tytuł dzieła masz, magiku!

Wersy są jak piękne chwile,
a zwrotki – barwne motyle,
rymy tańczące na łące,
muzyka śpiewa ze słońcem.

Gdy policzysz: raz, dwa, trzy
już nikt nie patrzy...
umkną gdzieś słowa
i znów,,, pusta głowa.

fot. E. Wiorko
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Sport w "Czwórce"

Spotkanie z Karoliną Kołeczek

W czwartek 10.10.2019 roku w murach naszej szkoły gościliśmy Karolinę Kołeczek – polską lekkoatletkę
specjalizującą się w biegach przez płotki. Lekkoatletka opowiadała uczniom naszej szkoły z pasją oraz miłością
o tym, czym się zajmuje. Mogliśmy się dowiedzieć, jak wyglądają treningi pani Karoliny oraz ile razy w tygodniu
ćwiczy. Oczywiście uczniowie mogli zadawać pytania naszemu gościowi, w ten sposób np. dowiedzieliśmy się
jaką dietę ma pani Karolina i jak się odżywia. Pod koniec spotkania lekkoatletka zaprezentowała nam jak
wygląda bieg przez płotki. Uczniowie naszej szkoły mogli spróbować pod okiem pani Karoliny przebiec wolnym
krokiem przez płotki. Na koniec spotkania dzieci mogły zrobić sobie zdjęcie z lekkoatletką oraz dostać
autografy. Nasza pani Dyrektor wręczyła kwiaty Karolinie Kołeczek oraz podziękowała za spotkanie. Dostaliśmy
również autograf od pani Karoliny na koszulce.
Osiągnięcia Karoliny Kołeczek:
W 2011 dotarła do półfinału rozgrywanych w Tallinnie Mistrzostw Europy Juniorów. W 2012 roku awansowała
do półfinału Mistrzostw Świata Juniorów w Barcelonie. Młodzieżowa wicemistrzyni Europy z Tampere (2013).
Półfinalistka mistrzostw Europy w Zurychu (2014). W 2015 zdobyła srebro podczas Młodzieżowych Mistrzostw
Europy. Reprezentantka kraju w drużynowych mistrzostwach Europy. Medalistka mistrzostw Polski Seniorów
ma w dorobku trzy złote (Toruń 2013, Szczecin 2014, Radom 2019), dwa srebrne (Bielsko-Biała 2012, Lublin
2018)) i jeden brązowy medal (Bydgoszcz 2011). Stawała na podium halowych mistrzostw Polski seniorów,
zdobywając (w biegu na 60 metrów przez płotki) trzy złote medale (Spała 2013, Toruń 2015 i Toruń 2016) i dwa
srebrne (Toruń 2017, Toruń 2019). Podczas rozgrywanych w Amsterdamie (2016) Mistrzostw Europy
zawodniczka dotarła do półfinału. Na rozgrywanych w Berlinie (2018) Mistrzostwach Europy zawodniczka
zajęła 6. miejsce.

Aleksandra Skoczylas
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Humor z zeszytów

Zapytaliśmy naszych nauczycieli o zabawne sytuacje z lekcji oraz śmieszne i częste błędy uczniów.

Pani Marta Domańska (katechetka)
- "Uczennica poproszona o rozwinięcie skrótu jednej z ksiąg biblijnych zamiast Machabejskiej odpowiedziała

Mahometańskiej"
- "Jeden z uczniów na kartkówce podpisał się Adam Jezus" 

Pani Blanka Skórska (nauczycielka j. polskiego)
- "Było kilka takich zabawnych sytuacji. Przychodzi mi na myśl przekręcona nazwa Westerplatte w Pieśni o

Żołnierzach z Westerplaster"
- "Uczennica zmieniła także imię greckiej bogini mądrości Ateny na Antena"

- "Aslan – jeden z głównych bohaterów Opowieści z Narnii również zyskał nowe imię – Asfalt"

Pani Magdalena Suchołbiak-Jastrzębska (nauczycielka biologii) 
- "Uczniowie często piszą, że kał formuje się w przełyku"

- "To już reguła, że ten kolega śpi na każdej lekcji biologii"

Pani Monika Sokół (nauczycielka chemii)
- "Na kartkówkach uczniowie często piszą "Proszę o 2+", 

często też zdarza się, że rysują dla mnie kwiatki"
- "W ubiegłym roku jedna z klas, gdy chciała abym przełożyła sprawdzian, układała dla mnie wierszyki, 

rymowały się, a niektóre z nich zawierały w sobie symbole pierwiastków chemicznych"

Weronika Bielak i Patrycja Ostrowska
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Autorką tomiku "Arkusz poetycki" jest Billie
Sparrow, czyli 21-letnia youtuberka – Weronika
Maria Szymańska. Książka została wydana w
kwietniu 2018 roku. Zawiera króciutkie wierszyki
będące głosem młodego pokolenia. Wiersze tam
zapisane skupiają najsilniejsze emocje i ukazują
problemy pulsującej rzeczywistości. Zostały one
chaotycznie napisane, co odróżnia je od innych
znanych nam wierszy. Zawarta w tomie grafika
również jest oryginalna i niezwykła.

Aleksandra Skoczylas

"Był sobie pies 2" to idealny film dla
najmłodszych. Ma na celu oswoić małego
człowieka ze śmiercią ukochanej istoty.
Bailey – główny bohater filmu przechodzi
wiele etapów reinkarnacji, pragnąc
powrócić do właściciela. Pies odradza się
w różnych miejscach, lecz zawsze
powraca do swojego pana. Film dostarcza
wielu wzruszeń i w piękny sposób
ukazuje unikalną relację człowieka i psa.

Patrycja Ostrowska
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