
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła
II w Ostrowie Lubelskim
ul. Partyzantów 26
21-110, Ostrów Lubelski

Numer 81 02/20

KONKURSY, KONKURSY...

   19 lutego 2020 r. w lubartowskim liceum "na Chopina"
odbyła się IV edycja powiatowego konkursu
matematycznego "60 dni przed egzaminem".
    Konkurs skierowany był do uczniów klas ósmych szkół
podstawowych. Wzięło w nim udział 68 uczestników.    
Naszą szkołę reprezentowały: Angelika Haraszczuk,
Andżelika Powroźnik i Gabriela Prokopowicz. 
  Zwyciężczynią konkursu� została  Angelika Haraszczuk.
Wielkie brawa i gratulacje!

27.02.2020 r. w SP nr 3 im.
Króla Władysława Jagiełły w
Parczewie odbył się etap
rejonowy IV Diecezjalnego
Konkursu Biblijnego
"Spotkania z Jezusem wg
Ewangelii św. Jana".

Miło nam poinformować, że
uczennica kl. VII, Katarzyna
Mileszczyk zajęła III
miejsce!�
Gratulacje dla Kasi, gdyż
zmagania konkursowe były
naprawdę trudne, a
Ewangelię należało znać
bardzo szczegółowo :)
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 GRAND PRIX MATEUSZA CHOMICZA
NA XX FESTIWALU HERBERTOWSKIM

 SPORT W SZKOLE
Tegorocznym tematem przewodnim festiwalu była „Podróż w twórczości
Zbigniewa Herberta”. Poeta, kiedy tylko mógł, podróżował. Wiele razy
podkreślał, że człowiek powinien uczyć się pokory wobec świata.
Organizatorem festiwalu od 20 lat jest XIV Liceum Ogólnokształcące im.
Zbigniewa Herberta w Lublinie. Festiwal cieszy się popularnością wśród
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu całej Polski.
Uczniowie mierzą się w pięciu kategoriach: recytatorskiej, plastycznej,
muzycznej, fotograficznej i filmowej. 
Obcowanie z Księciem Poetów Polskich to zadanie niełatwe i wymagające. 
Z ambitnym wyzwaniem poradził sobie uczeń z naszej szkoły - Mateusz
Chomicz. Przygotował dwa utwory. Czas prezentacji nie mógł przekraczać
8 minut. Jury oceniało dobór tekstów i dostosowanie ich do możliwości
wykonawczych i interpretacyjnych recytatora, prawidłową i wyrazista
interpretację, poprawność dykcji i ogólny wyraz artystyczny.
Mateusz został nagrodzony w kategorii-recytacja. Otrzymał Festiwalową
Statuetkę-Grand Prix oraz dyplom laureata, który może wykorzystać
podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi zwycięstwa.
Zaplanowany na 20 marca 2020 roku Koncert  Laureatów nie odbył się ze
względu na panującą sytuację w kraju.

Zdjęcie jest fotomontażem, niestety, nie mamy fotki z konkursu:(

W lutym i na początku marca w naszej szkole odbywało się wiele
imprez sportowych:

Piłka siatkowa – Igrzyska Dzieci (rocznik 2007 i młodsi)
20.02.2020 r. - gminne zawody w mini piłkę siatkową "4" dziewcząt i
chłopców 
I miejsce dziewczęta, II miejsce chłopcy
25.02.2020 r. - półfinały mistrzostw powiatu w mini piłkę siatkową "4"
dziewcząt - I miejsce
26.02.2020 r. - półfinały mistrzostw powiatu w mini piłkę siatkową "4"
chłopców
02.03.2020r. Wyjazd na mistrzostwa powiatu w mini piłkę siatkową "4" do
Kocka - III miejsce dziewczęta 
Piłka siatkowa – Igrzyska Młodzieży (rocznik 2005 - 2006)
13.02.2020 r. - gminne zawody w mini piłkę siatkową "4" dziewcząt i
chłopców 
I miejsce dziewczęta, II miejsce chłopcy
Piłka nożna:
24 lutego 2020 r. – gminny finał XX Turnieju Z Podwórka Na Stadion o
Puchar Tymbarku
W rozgrywkach wzięły udział szkoły z Rozkopaczewa i Kolechowic oraz
Ostrowa Lubelskiego. Zawody rozegrane zostały w kategoriach U8 (kl. 1),
U10 (kl. 2-3), U12 (kl. 4-5) z podziałem na dziewczęta i chłopców.

Kategoria U10 chłopcy - w rozgrywkach brało udział 3 drużyny z SP
Ostrowa, SP Rozkopaczewa, SP Kolechowic. Nasza drużyna zajęła trzecie
miejsce, drugie Rozkopaczew, pierwsze Kolechowice.
U10 dziewczęta -  Nasze dziewczyny wygrały z dziewczynami z
Rozkopaczewa i awansowały do rozgrywek powiatowych.
Kategoria U12 chłopcy – grały 3 drużyny z Rozkopaczewa i Kolechowic
oraz Ostrowa Lubelskiego. Wygrali nasi piłkarze drugie miejsce
Rozkopaczew, 3 Kolechowice
Kategoria U12 dziewczęta – o awans do rozgrywek powiatowych
rywalizowały drużyny z Rozkopaczewa i Ostrowa. Wygrały dziewczęta z
Ostrowa.
9 marca 2020r.  w naszej szkole odbyły się finały powiatu lubartowskiego
XX Turnieju ZPNS o Puchar Tymbarku w kategorii U8, U10 i U12
dziewcząt.
U8 – dziewczyny z naszej szkoły były jedyne w swej kategorii i będą grać w
finale województwa lubelskiego.
U10  – dziewczyny rywalizowały  z dziewczętami z Michowa. Mecz
zakończył się remisem i o awansie zdecydowały rzuty karne. Lepszą
drużyną okazała się z Michowa.
U 12 – dziewczęta - o awans walczyły 3 drużyny z Lubartowa, Woli
Skromowskiej i Ostrowa. Nasze dziewczęta okazały się bezkonkurencyjne -
wygrały - i będą reprezentowały powiat lubartowski w finale województwa
lubelskiego.
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FERIE W SZKOLE Kolędnicy misyjni w Siedlcach

  Przez pierwszy tydzień ferii mogliśmy brać udział w zajęciach
świetlicowych w szkole. Można było pograć w piłkę na sali gimnastycznej,
wziąć udział w różnych zabawach, stworzyć piękną kartkę pocztową. Było
również wyjście w plener - nad Jezioro Miejskie, a tam - ognisko z
kiełbaskami!
   Śniegu w tym roku praktycznie nie było, odpadało więc lepienie bałwana,
sanki, śnieżki i tego rodzaju zabawy. Mimo wszystko cieszyliśmy się
wolnym czasem.

   16.01. 2020 r. kolędnicy misyjni z naszej szkoły udali się do Siedlec na
spotkanie z ks. biskupem Kazimierzem Gurdą. Była to nagroda za trud
zbierania pieniędzy na rzecz dzieci Amazonii. Od 26 XII młodzi kolędnicy
odwiedzali domy ostrowiaków, by staropolskim zwyczajem kolędować, a
przy tej okazji  zbierać fundusze dla swoich rówieśników z Amazonii.
Towarzyszył im eksponat przywieziony z Peru - kolorowa bombka.
  Jak trudne i ubogie jest tam życie, opowiadają misjonarze z naszej parafii -
ks. Grzegorz Sagan i ks. Jan Miedzianowski, którzy od lat posługują w
Peru. Naszej grupie towarzyszyły: siostra ks. G. Sagana i mama ks. J.
Miedzianowskiego. Opiekę sprawowali: ks. proboszcz Jan Orłowski oraz
katecheci - pani Bożena Majewska i pan Jarosław Góźdź.
  Kolędnicy zebrali  860  zł. Mimo deszczowej nieprzyjemnej pogody
kolędowali w Święta: Alicja i Dawid Wolscy, Oliwia Szczepańska, Oliwia i
Dominika Kołkiewicz, Klaudia Haraszczuk, Malwina Kasperczuk, Wiktor
Miciuła, Filip Lato. 
   Nie wszyscy mogli wybrać się do Siedlec, więc szkołę reprezentowali
również inni uczniowie. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze
więcej:)
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ZABAWA CHOINKOWA  POMAGALI ZWIERZĘTOM

Karnawał to czas radości i rozrywki. W tym okresie wszyscy chcą się
dobrze bawić. ���
Świetną ku temu okazją była zabawa choinkowa, która w naszej szkole
odbyła się w godzinach popołudniowych w czwartek 30 stycznia 2020 r.    
W grupie maluchów pojawiły się piękne przebrania, starsi uczniowie 
również bawili się świetnie. Wszystkich oczywiście odwiedził Mikołaj i
wręczył prezenty, bo przecież wszyscy byli wyjątkowo grzeczni;)

Uczniowie kl. IV naszej szkoły pod opieką wychowawczyni - p. Marleny
Daszczyk zorganizowali zbiórkę karmy, kocy, poduszek, ręczników,
różnych akcesoriów dla psów ze Schroniska w Nowodworze.
Akcja odbyła się na terenie szkoły i trwała od 03.02.2020r. do 14. 02.
2020r. Dziękujemy wszystkim uczniom, wychowawcom, członkom
Szkolnego Koła Caritas, którzy bardzo pozytywnie zareagowali na nasz
apel i wsparli nas w zbieraniu potrzebnych rzeczy. ❤️  wszystko trafiło już
do podopiecznych Schroniska����
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             W WARSZAWIE:) W szkole jak w domu

 DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

We wtorek 11 lutego 2020 roku uczniowie klas VII i VIII udali się na
jednodniową wycieczkę do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było
pogłębienie dotychczasowej wiedzy teoretycznej i historycznej przez
bezpośredni kontakt z „żywą historią” oraz zapoznanie uczniów z pracą
posłów i senatorów, a także sprawdzenie, jak funkcjonuje władza
ustawodawcza w Polsce.
Następnym punktem  wycieczki był musical w Teatrze Studio Buffo „Romeo
i Julia w 3 D” w reżyserii Janusza Józefowicza z oprawą muzyczną
Janusza Stokłosy.��

    Samorząd Uczniowski stara się, abyśmy w szkole poczuli się jak w
domu.
  Dlatego 20 lutego celebrowaliśmy „Dzień Kapcia”. �                         Przez
cały dzień na korytarzach zamiast standardowego obuwia zmiennego
można było ujrzeć kolorowe i włochate pantofle lub ciepłe bambosze. Było
miło:)���

 Już po raz drugi 21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języka
Ojczystego. �
         Wiele osób wzięło udział w "korytarzowych potyczkach z językiem". W
różnych miejscach szkoły ukryło się 10 zadań dotyczących frazeologii,
ortografii, gramatyki czy słownictwa naszego języka. Należało wytropić
zadania, a następnie udzielić poprawnych odpowiedzi (co wcale nie było
takie proste, zważywszy na fakt, że zadania wykonywane były w czasie
przerw, a więc pod presją czasu i hałasu;)
      Było sporo emocji, ale również zabawy:)���
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Świetna zabawa

     25 lutego  odbyła się dyskoteka   ostatkowo - walentynkowa.
Była głośna i świetna zabawa. Na końcu popłakały się prawie wszystkie
dziewczyny z ósmej klasy, ponieważ to była ich ostatnia dyskoteka w tej
szkole.
     Wszyscy bawili się świetnie, dużym powodzeniem cieszył się taniec
"belgijka".
 Dziewczyny ze starszych klas przygotowały zabawy dla młodszych dzieci.
O piękną dekorację zadbał samorząd szkolny, zaś o oprawę muzyczną
Angelika Haraszczuk z kl. VIII.


