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DLA BABCI I DZIADKA

      W NUMERZE:7 lutego uczniowie klasy II wraz z udziałem dwóch uczennic z
klasy V zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie podczas
uroczystości zorganizowanej z okazji święta babć i dziadków.

Jak wszyscy wiedzą Dzień Babci obchodzony jest 21 stycznia, a
Dzień Dziadka 22 stycznia, jednak w tym roku w wymienionych
terminach uczniowie naszej szkoły odpoczywali na feriach
zimowych. Tuż po powrocie z zimowego wypoczynku klasa II
wraz z wychowawczynią Joanną Pawlas zabrała się do pracy.
Próby trwały pełną parą aż do szóstego lutego, kiedy to cała
szkoła mogła podziwiać występ podczas prapremiery.

Historia opowiedziana przez młodych aktorów była pełna
humoru, muzyki oraz znakomitych kostiumów i scenografii.
Artyści perfekcyjnie wczuli się w swoje role wprawiając
publiczność w doskonały nastrój, za co na koniec występu
otrzymali gromkie brawa.

Amelia Dziura, A.B. 
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Tournee z Kapelą Turobińską

    W tym roku zimowa aura nie rozpieszczała nas w ferie. W naszym
regionie śnieg był ale tylko sztuczny i tylko na sokach. Wyjazd z kapelą
odmienił tę szarą codzienność.

    W dniach 18-21 stycznia 2020 r. mogłam uczestniczyć w małym
tournee z Kapelą Turobińską.
    Pierwszego dnia pojechaliśmy do Krakowa grać i śpiewać na opłatku
misyjnym w klasztorze Ojców Karmelitów Bosych. Po dobrze
zakończonym koncercie pojechaliśmy do Czernej gdzie mogliśmy
odpocząć.  19 stycznia byliśmy już w kościelepw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Paczółtowicach, gdzie śpiewaliśmy na mszy
świętej razem ze scholą z Paczółtowic. Tego samego dnia, wieczorem
pojechaliśmy do Klasztoru w Czernej śpiewać i grać na eucharystii
również ze scholą z Paczółtowic.Po powrocie z klasztoru mieliśmy czas
na integrację. Graliśmy w różne gry, rozmawialiśmy i wszystko było
super. 
    Kolejny dzień rozpoczęliśmy od śniadania, a następnie pojechaliśmy
na stok narciarski i łyżwy. Ja wybrałam łyżwy bo na nartach dawno
jeździłam. Po łyżwach poszliśmy do restauracji gdzie zjedliśmy coś
ciepłego, a wszystko było tam naprawdę pysznie. Na nocleg wróciliśmy
do Czernej. Powrót 21 stycznia to czas spędzony w drodze. I tak
skończył się najlepszy weekend z kapelą. 

Patka Krzyszczak

Na opłatku misyjnym w Krakowie

.

Fot. Ze zbiorów Kapeli
Turobińskiej

Fot. Parafia Paczółtowice
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Lokalne atrakcje także zimą

    Mieszkamy na Roztoczu, tak więc jest tu wiele miejsc które warto zwiedzić, a także miło spędzić czas wolny.
Jednych z takich miejsc jest Zamość. Warto pojechać do tego właśnie miasta i zobaczyć stare miasto, mury
obronne, Muzeum-Arsenał, Rotundę. Są też atrakcje dla dzieci takie jak zoo, park miejski, a także zalew. Myślę
ze warto poświęcić jeden dzień aby miło spędzić czas właśnie w Zamościu. 
    Kolejnym miejscem, które mogłabym polecić to -  Zwierzyniec, a w nim Zalew Echo w którym niestety jest
coraz mniej wody ze względu na susze przez kilka poprzednich lat. Pięknym miejscem jest także kościółek na
wodzie. To obiekt który najbardziej rzuca się w oczy zaraz po przyjeździe. Ci którzy lubią konie, mogą je nie
tylko obejrzeć ale również na nich pojeździć. Nie daleko Zwierzyńca we Floriance znajduje się hodowla
Koników Polskich. Kierując się na Krasnobród możemy wstąpić do Zagrody Guciów, tam właśnie jest
możliwość skorzystania z noclegów, można też zwiedzić muzem- zabytkową chatę a także zjeść potrawy
regionalne. 
    Dla młodszych turystów do obejrzenia jest park dinozaurów czyli tak zwany Park Jurajski w Krasnobrodzie.
Znajdują się tam duże figury dinozaurów, które dla dzieci są nie lada atrakcją. Można na nie wejść i zrobić
zdjęcia. A jeśli pogoda dopisuje to warto spędzić czas nad wodą. 
   Kolejnym punktem który warto odwiedzić to „Szumy” nad rzeką Tanew. Szumy wodospadu jest miejscem
które zachwyca wszystkich przyjezdnych. To jedyny w Polsce taki zbiór niewielkich kaskadowych wodospadów.
Ten dźwięk jest naprawdę wyjątkowy. Szum drzew, śpiew ptaków i szum właśnie tych wodospadów to jest po
prostu Magia. Około 10 km od Szumów znajduje się „Kamieniołom Nowiny Oseredek”, bardzo łatwo jest go
przeoczyć, ponieważ z ulicy jest nie widoczny. To kolejna fajna atrakcja dla rodzin z dziećmi. Piękny widok a
zarazem przyjemny spacer.
 Zapraszam do nas na Roztocze, bo przyroda naprawdę zachwyca.

  Martyna Brodaczewska 

Nad rzeką Por Fot. Tadeusz Mierzwa
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Niezwykła lekcja pierwszej pomocy

Lubelskie badania
przesiewowe

   Dnia 03.02.2020 r. odwiedzili nas
ratownicy medyczni. 
   Przypominali i uczyli jak powinna
wyglądać akcja pomocy osobie
poszkodowanej. Wszystkie
zdobyte informacje  mogliśmy  od
razu przećwiczyć na manekinie.     
 Ratownik kontrolował poprawność
naszych działań i informował, gdy
coś robiliśmy źle abyśmy mogli
skorygować błędy.  Takie
praktyczne lekcje uczą najwięcej.

Maja Derkacz

Podczas ćwiczeń

  Nasza szkoła wyraziła zgodę na udział w projekcie,
którego celem jest wczesne wykrycie zaburzeń
słuchu, głosu i mowy dzieci, które przystępują do
obowiązku szkolnego oraz objęcie opieką
terapeutyczną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu
pochodzenia centralnego. Badaniami objęte będą
dzieci z klas pierwszych ze szkół podstawowych z
woj. lubelskiego.
   Badania będą wykonywane na terenie szkoły
podczas zajęć lekcyjnych.
Osoby które będą prowadzić badania to przeszkoleni,
certyfikowani badacze.
  Warunkiem takiego udziału w programie jest zgoda
rodziców - opiekunów prawnych dziecka na udział w
badaniach.
  Zachęcam wszystkich do podjęcia słusznej decyzji,
gdyż chodzi a nasze zdrowie a badanie jest w
zupełności bezbolesne.

  Martyna Brodaczewska

Fot. Archiwum
szkoły


