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Jesienny portret z książką  KONCERTOWALI DLA OLIWKI

12 XII rozstrzygnięty został międzyszkolny konkurs fotograficzny "Jesienny
portret z książką" zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Nowej
Jedlance.
Wzięły w nim udział szkoły z: Radawczyka Drugiego, Rozkopaczewa,
Zawadówki, Ostrowa Lubelskiego i Nowej Jedlanki. Na konkurs wpłynęły 42
fotografie. 
Komisja, w skład której weszli przedstawiciele Fundacji Akademia
Umiejętności z Lublina, Urzędu Gminy Uścimów oraz bibliotekarka ze
Szkoły Podstawowej w Nowej Jedlance, przyznała nagrody i wyróżnienia.
Bardzo się cieszymy, gdyż wiele z nich trafiło do naszej szkoły:
Miejsce 2 zajęła Lena Kapciak z kl. IV
Miejsce 3 - Kaja Bartkowicz z kl. VI a
Obecni podczas rozdania nagród mieli również okazję zagłosować w
plebiscycie publiczności. Nagrodę publiczności otrzymała Kaja Bartkowicz  
Wyróżnieni zostali: Igor Wójtowicz z kl. I, Jakub Barszcz z kl. II, Marcin
Matyjaszczyk z kl. VI b, Nikola Płowaś i Sandra Dawidek z kl. VI a. 
Gratulujemy!!!

   8 grudnia podczas imprezy "Dzieci Dzieciom" w CK odbył się
charytatywny koncert, z którego dochód przeznaczony był  na  na leczenie
małej Oliwki Rabczuk, u której został zdiagnozowany rdzeniowy zanik
mięśni (SMA), bardzo rzadka choroba o podłożu genetycznym. Naszą
szkołę dzielnie reprezentowali uczniowie klasy I oraz Dawid Puchacz z
klasy V. Mogliśmy także oklaskiwać taneczny występ Nikoli Płowaś z kl. VI
a, która przygotowała się pod opieką mamy. Wszyscy młodzi artyści wsparli
w ten sposób walkę z chorobą małej Oliwki, której życzymy dużo zdrówka.
  Pięknie spisali się także wolontariusze SKC, którzy pod opieką pani
Bożeny Majewskiej uzbierali ponad 2000 zł.  Wielkie podziękowania należą
się wolontariuszom, którzy upiekli pyszne domowe ciasta i sprzedawali je
na kiermaszu. Byli to: Angelika Haraszczuk, Alicja Wolska, Oliwia
Kołkiewicz, Dominika Kołkiewicz, Zuzanna Grygiel, Martyna Szymula,
Marika Bójko, Andżelika Powroźnik, Małgorzata Golda, Marcelina Antoniuk,
Patrycja Wolska, Nikola Radwańska, Katarzyna Mileszczyk, Marcin
Daszczyk, Daria Bliźniuk, Jagoda Tkaczyk, Jakub Tkaczyk, Dagmara
Nierychlewska, Klaudia Matyjaszczyk, Oliwia Niedbalska, Wiktoria
Suchorab. Poza tym dziewczęta zaprezentowały się też na scenie -
zatańczyły samodzielnie opracowany układ do piosenki “Należę do ciebie”.

   Oliwka to dwuletnia dziewczynka, która od najmłodszych lat musi zmagać
się z ciężką chorobą genetyczną- rdzeniowym zanikiem mięśni.       
   Choroba ta prowadzi do niepełnosprawności ,a u tak małych dzieci nawet
do śmierci. Na szczęście od niedawna jest lek, który hamuje postęp
choroby, jednak walka z nią  jest kosztowna, wymaga rehabilitacji i
kosztownych sprzętów.
   Dorośli mogą wspomóc Oliwkę, wpłacając 1% podatku na jej konto w
Fundacji Serce dla Maluszka. Wszystkie informacje są dostępne na
facebookowym profilu SMAkOlisia - walka z SMA. 
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WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU
"OPOWIEŚCI WIGILIJNE"

 NASZE OPOWIEŚCI WIGILIJNE

            IDĄ ŚWIĘTA 

Idą święta, zaprosiliśmy mnóstwo gości.
Mówią, że to czas radości i miłości.
Wtedy nikt się nie złości,
A na świecie nie czuć obojętności.
Zobacz, niedługo pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.
Tylko ciągle z nami,  tato, nie ma Ciebie.
Sianko leży pod obrusem.
A my się uwijamy w kuchni jak koń kłusem.
Kolędy cichutko śpiewamy,
a w międzyczasie znajomym życzenia przesyłamy.
Zaświeciliśmy bożonarodzeniową świecę.
Po opłatek też już do mamy lecę.
Choinkę ubraliśmy bez Ciebie,
Nie zapomnieliśmy o Twoim ulubionym chlebie.
Pamiętaliśmy też o dodatkowym nakryciu,
Bo różnie to bywa w życiu.
Pewnie myślisz, że czekamy na prezenty,
które przyniesie Mikołaj Święty.
Każdy pragnie gwiazdki z nieba,
ale nam jej wcale nie potrzeba.
Chcemy święta spędzić z Tobą,
bo jesteś dla nas ważną osobą. 
Weź w pracy wolny dzień,
Przecież wigilia to niezwykły dzień.
Ten wyjątkowy czas dla rodziny masz,
Więc wracaj do domu i z mamą karpia smaż.
Po drodze pierniczki kup,
Tylko, tatusiu, ich od razu nie schrup!
Czekamy...
      
                               WYRÓŻNIONA PRACA Marcina Matyjaszczyka
   

 17 grudnia 2019 r. w sali rycerskiej pałacu Sanguszków w Lubartowie -
siedzibie Starostwa Powiatowego miała miejsce gala wręczenia nagród w
XXI Powiatowym Konkursie Plastycznym i Literackim "Opowieści wigilijne
2019". Wśród laureatów znaleźli się uczniowie naszej szkoły! 
     W kategorii szopki -  wyróżnienie zdobyła praca Igora Miciuły z kl. III a 
( na konkurs w kategorii plastycznej napłynęło aż 417 prac).
Wyróżnienie uzyskał także wiersz Marcina Matyjaszczyka z klasy VI b   
( w kategorii literackiej jury oceniało 100 prac).
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WIGILIA

Czym chata bogata, tym rada:
wieczerza obfita, choć postna.
Dwanaście dań tradycyjnych,
bezmięsnych, lecz atrakcyjnych.
O tym wszyscy wiecie -
jest karp w galarecie,
ryba z przyprawami
i barszczyk czerwony z uszkami.
Kapusta z grzybami i śledzie,
dobrze się nam wszystkim dziś wiedzie.
Są kluski z makiem,
każdy zajada je ze smakiem.
Pierniczki pieczone lukrem przystrojone,
makowiec pękaty i sernik puchaty.
Przeróżne sałatki i gorące herbatki,
kompot z suszu, co dodaje animuszu.
Wielki bochen chleba.
Nic nam więcej do wieczerzy nie potrzeba.
W szczęściu, zdrowiu i radości
niech narodzony Pan Jezus w każdej rodzinie gości.
                                              Daria Bliźniuk, kl. VI a

        HISTORIA  JEDNEJ  NOCY

Jeszcze chwilka, jeszcze momencik
I zaraz będzie mały prezencik.
Lecz na prezenty trzeba jeszcze poczekać,
Gwiazdki wyglądać i nie narzekać.
A kiedy gwiazdka na niebie zaświeci,
Zapraszać do stołu dorosłych i dzieci,
Bo w naszym domu tradycja jest taka:
Wspólna modlitwa, łamanie opłatka,
A pod obruskiem lśniącym i białym,
Sianko i zboże dla urodzaju,
Świeca płonąca, choinka pachnąca,
Uściski,  całusy, życzenia bez końca.
A po życzeniach siadamy do stołu,
By wspólnie się gościć w radości, spokoju.
Barszczyk z uszkami, karp w galarecie,
To najpyszniejsze dania na świecie.
Pierogi ruskie, kapusta z grochem  i wiele innych,
lecz nie zostawiaj niczego na potem,
Bo nasze dania są takie pyszne,
Że szybciej znikną nim zdążysz pomyśleć.
A kiedy wszyscy już wszystko zjemy,
To kolędować wspólnie zaczniemy.
Potem pasterki przeżyjmy czas,
By Chrystus Narodzony błogosławił nas.
                                                                      Julia Wołowicz, kl. VI b

                            Opowieść wigilijna

   Nigdy nie zapomnę dnia, w którym byłem z mamą, tatą  i starszym bratem
w Zakopanem.
   Miałem wówczas osiem lat, kiedy w wigilię pojechaliśmy do pięknego
hotelu. Gdy dotarliśmy na miejsce, mama szykowała świąteczne ubrania i
nuciła kolędy. Pamiętam, że wszyscy poszliśmy do kościoła, gdzie
oglądaliśmy Szopkę Betlejemską  i modliliśmy się przy żłóbku Pana Jezusa.
Po powrocie do hotelu zaproszono nas  na kolację wigilijną.           
    Miejsce, w którym nas ugoszczono, było pięknie ustrojone. Na środku
znajdował się rozpalony kominek oraz duża choinka z ozdobami. Obok
choinki stała kapela góralska, która grała kolędy. Z kuchni hotelowej unosił
się wspaniały zapach wigilijnych potraw. Stoliki dla gości były nakryte
białymi obrusami z porcelanowymi naczyniami oraz udekorowane zielonymi
gałązkami z prawdziwej choinki.  Świąteczny nastrój kolacji nadawały
zapalone świeczki na poszczególnych stolikach.
    Na początku wigilii połamaliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie
nawzajem świąteczne życzenia. Następnie kelnerzy, którzy byli ubrani w
specjalne stroje, serwowali pyszne dania. Pod koniec wieczoru kapela
góralska ogłosiła konkurs pt.  „ Kto rozpozna zagrany fragment kolędy”?
Byłem pierwszym z gości, który odgadł zagrany utwór. W nagrodę
otrzymałem płytę z kolędami góralskimi oraz zrobiono mi zdjęcie z kapelą
góralską. Radość, którą przeżyłem, była ogromna.
   Tak skończyła się moja wigilia w Zakopanem. Z tego wydarzenia
wyniosłem naukę, że dom jest zawsze tam, gdzie rodzina. Nigdy nie
zapomnę tych niezwykłych Świąt Bożego Narodzenia.
                             Kacper Rymczuk, kl. V
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 Spotkanie z policjantem - dlaczego nie
warto palić?

 ZWIERZAKI-SŁODZIAKI

 11 grudnia 2019 roku przyjechał do nas pan policjant. Opowiadał  o tym,
dlaczego nie warto  palić papierosów. Dowiedzieliśmy się , że  papierosy są
szkodliwe.
   Na całym świecie codziennie spala papierosy niemal 1 miliard ludzi, z
czego ponad połowę stanowią mężczyźni. Papierosy  kurczą płuca, przez
co mamy trudności z oddychaniem i szybciej się męczymy. Dym tytoniowy
zawiera  ok. 60 substancji rakotwórczych. 
   Jakich chorób można spodziewać się, gdy pali się papierosy? Rak płuc,
nerki, trzustki; rak wargi, języka, jamy ustnej, przełyku i krtani; rak pęcherza
moczowego; choroba niedokrwienna serca, zawał serca, przewlekłe
zapalenie oskrzeli, gruźlica układu oddechowego – zwiększone narażenie
na zakażenie, nadciśnienie  tętnicze, miażdżyca naczyń, udar mózgu,
wrzody żołądka. 
  Papierosy to wyraźna strata finansowa, gdybyśmy  ich nie kupowali np.
przez 40 lat, uzbieralibyśmy na dobrej klasy samochód.
  E-papierosy też szkodzą!  
                                                 K.B.

 Renifer to ssak z rodziny jeleniowatych zamieszkujący północną
Euroazję i Amerykę Północną.
Oto kilka ciekawostek o tych zwierzętach:
 1. Futro renifera składa się z dwóch warstw.
 2. Złapanym w Finlandii reniferom maluje się poroże farbą odblaskową.      
  Ma to na celu zmniejszenie ilości wypadków drogowych.
 3. W Finlandii do pizzy bardzo często dodaje się mięso renifera.
 4. W fińskiej policji służyła reniferzyca Maija. Niestety w 2011 roku zginęła
w wypadku drogowym.
 5. Latem kolor oczu reniferów jest złoty, a zimą niebieski.
 6. Zarówno samce jak i samice reniferów mają poroże.
 7. W Ameryce Północnej na renifery mówi się karibu.
 8. Nos renifera bardzo szybko ogrzewa wciągane powietrze, tak, że do      
    płuc trafia już ciepłe.
 9. Kolana niektórych reniferów podczas chodzenia wydają dźwięk                
przypominający kliknięcie. Dzięki temu mogą podążać za sobą                 
nasłuchując, podczas zamieci śnieżnej.
 10. Amerykańskie renifery – karibu potrafią w ciągu roku przebyć          
ponad 4 500 km (najwięcej z pośród wszystkich zwierząt lądowych).
 11. Kopyta renifera zmieniają się ze względu na porę roku. Latem                
    rozszerzają się, a zimą kurczą.
 12. Nazwa karibu pochodzi od francuskiego słowa “qalipu”                            
  (“odśnieżarka”).
 13. Niektóre renifery wydają dźwięk przypominający szczekanie.
 14. Święty Mikołaj miał 8 reniferów.
                                                                  Z.G.
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Weź nie pytaj, weź poczytaj!  W szkolnej bibliotece...

  Biblioteka szkolna wzbogaciła się w grudniu o wiele nowości
wydawniczych zakupionych w w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Zakupiono książki za kwotę 15. 000 zł. Każdy znajdzie coś
dla siebie! 
 Zakupy książek były wcześniej konsultowane z uczniami, nauczycielami i
rodzicami; uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych – zakupiono
książki z dużą czcionką,  książki swoją tematyką nawiązujące do
niepełnosprawności - poruszające problemy integracji, tolerancji, cierpienia,
wyrozumiałości i pomocy innym. Są  książki z gatunku fantasy i
popularnonaukowe. Nie sposób tu wymienić wszystkich! To trzeba
zobaczyć i - koniecznie wybrać coś dla siebie. Aby ułatwić Wam wybór,
będziemy prezentować niektóre pozycje zakupione do biblioteki.

   Zwierzątka przedstawione są w tej książce jako
mali przyjaciele, wspólnie z którymi dziecko
"odkrywa" świat.
   Krótkie teksty umożliwiają skupienie się na
całej opowieści. Duże litery ułatwiają naukę
czytania. 
    Książeczka łatwa w odbiorze, dla młodszych
dzieci, zachwyca szatą graficzną :) 
  Do poczytania samodzielnie i z rodzicami :)

       "Był sobie pies" W. Bruce Camerona
   Bailey nie zaznał szczęścia w swoim pieskim
życiu. Nie miał domu, a ludzie nie byli dla niego
zbyt dobrzy. Poniewierał się po ulicach i umarł
niezauważony przez nikogo. Powraca jednak
jako mały uroczy szczeniaczek, który zachwyca
swoją urodą. Szybko też poznaje Ethana,
ośmioletniego chłopca. To on daje mu dom i
opiekuje się nim najlepiej, jak umie. Tak właśnie
Bailey zyskuje przyjaciela na dobre i na złe.
  Chłopiec i pies stają się praktycznie
nierozłączni. Tak spędzają wiele lat. Jednak
wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Bailey
umiera, a jego opiekun zostaje sam. Pies jednak
nie odchodzi na dobre. Chwilę później odradza
się na nowo i ma do wypełnienia zadanie, na
którym bardzo mu zależy....

"Drużyna" J. Flanagan
 To seria książek (8 części), opowiadająca o
młodym chłopcu, Halu Mikkelsonie oraz jego
drużynie.  
  W Skandii ludzie znają tylko jeden sposób na to,
by młody mężczyzna stał się wojownikiem.
Nastoletni chłopcy są dzieleni na grupy i wysyłani
na trzymiesięczną wyprawę. Uczą się żeglarstwa,
walki, taktyki, sztuki przetrwania... Drużyna
przeciwko drużynie, wyzwanie za wyzwaniem.
Tylko jedna grupa odniesie zwycięstwo. Hal
stanie na jej czele.

  "Kamienne anioły" Kristina Ohlsson
  Simone postanawia spędzić wakacje z babcią,
która mieszka sama w wielkim domu, będącym
kiedyś hotelem. Po przyjeździe dostaje od babci
stary magnetofon z kasetami. Od tego momentu
dziewczynkę prześladują głosy, a posągi w
ogrodzie zaczynają się ruszać. O pomoc prosi
Alladina i Billie, którzy ochoczo zabierają się za
rozszyfrowanie zagadki. Kto straszy? Czyje głosy
są na taśmie? Jaką tajemnicę skrywa hotel? 
   Narastające napięcie, zagadki i przygody, które
przeżywa  trójka przyjaciół wciągną każdego:) 

 "Psierociniec. Niepiesek" A. Widzowska
   Niepiesek to wyjątkowa opowieść o byciu
innym, często nieakceptowanym, odrzuconym,
wyśmianym przez “swoich”. Tytułowy Niepiesek,
to w rzeczywistości pies, który od małego
wychował się w kociej rodzinie. Nie nauczył się
szczekać, warować, lecz opanował do perfekcji
sztukę miauczenia i wylegiwania się na słońcu.    
Nadchodzi czas, kiedy Niepiesek ulega
wypadkowi i trafia do weterynarza, gdzie poznaje
prawdę. Później styka się z gangiem Niuchaczy,
których motto brzmi: “Niechaj żyją niu-ha-cze,
niu-cha-cze, niu-cha-cze! Kto jest kotem, niech
płacze, niech pła-cze, hau!”. 
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KALENDARZ NIETYPOWYCH ŚWIĄT

KRUCHE CYTRYNOWE RENIFERKI
     źródło: www.kuchniawformie.pl

Składniki:
300 g mąki pszennej
150 g mąki kukurydzianej
200 g masła
150 g cukru
4 żółtka
skórka starta z 2 cytryn
szczypta soli

Cukier utrzeć z miękkim masłem i skórką cytrynową, aż powstanie puszysty
krem. Powoli dodawać do masy żółtka. Utrzeć. Dodać obie mąki i sól.
Wymieszać i wyrobić ciasto. Uformować je w kulę, zawinąć w folię i
schować do lodówki na pół godziny. Na blacie podsypanym delikatnie mąką
rozwałkowywać ciasto i wykrawać z niego okrągłą foremką lub szklanką
 cienkie ciastka. Piec w 180 stopniach około 10-12 minut, aż ciasteczka
zaczną się rumienić.
Ozdoby:

czekolada w pisaku lub 50 g rozpuszczonej w kąpieli wodnej czekolady
czerwone pastylki

Po ostudzeniu ciastek dekorować czekoladą i pastylkami. Drażetki
przyklejać na kropelkę rozpuszczonej czekolady. Czekoladę przełożyć do
strzykawki lub papierowej tutki i nią rysować rogi na ciastkach.
SMACZNEGO!

,  dzien Rogalika
  Święta, święta i po…  świętach. Tak mówią
zwykle dorośli.Nic bardziej mylnego, bo w
każdym miesiącu obchodzimy nieskończenie
wiele rożnych, znanych i mniej znanych świąt.
Będziemy tutaj publikować terminy dziwnych,
zabawnych i na pewno oryginalnych świąt. Kto
chce, niech świętuje! 

Dni świąteczne w styczniu:

5 stycznia - Dzień Bitej Śmietany
9 stycznia -    Dzień Sprzątania Biurka
13 stycznia - Międzynarodowy dzień Koszuli
14 stycznia – Dzień Osób Nieśmiałych
15 stycznia - Dzień Wikipedii
16 stycznia – Dzień Pikantnych Potraw
17 stycznia – Dzień Wszystkich Fajnych
18 stycznia – Dzień Kubusia Puchatka
19 stycznia - Dzień Popcornu
20 stycznia - Dzień Bigosu
21 stycznia - Światowy Dzień Śniegu
32 stycznia - Dzień Pisma Ręcznego
29 stycznia - Dzień Łamigłówki
30 stycznia - Dzień Iluzjonistów
31 stycznia - Dzien Zebry

               UŚMIECHNIJ SIĘ :)
  Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
  "Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".
           ****************************************
  Puk, puk!
- Kto tam?
- Merry.
- Jaka Merry?
- Merry Christmas!


	UŚMIECHNIJ SIĘ :)

