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Zajączka bogatego, 
mazurka cudownego,
pisanek kolorowych,
Świąt wesołych i zdrowych! 
 
  Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i
spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego
dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Niech
każdy z nas wykorzysta ten  czasu jak najlepiej.  
                         Życzy redakcja gazetki ,,Naszym okiem"

Zapraszamy do współpracy!
 Drodzy uczniowie SP 22,
zapraszamy serdecznie do
wspólnego tworzenia naszej
gazetki.
Czekamy na Wasze:
rebusy, zagadki, krzyżówki,
wiersze czy opowiadania.
Prace prosimy przesyłać na 
e-mail: 
naszymokiem22@gmail.com

Dzień Języka Ojczystego
Z okazji Dnia Języka
Ojczystego uczniowie
naszej szkoły rozmawiali 
o poprawności językowej.
Na lekcjach napisali
wierszyki, które zawierały
informacje o zasadach
ortograficznych albo były z
nimi związane. Pani
wyświetliła prezentację i
występ kabaretu, w którym
występujący nie używali
polskich znaków.

Wierszyk napisany na lekcji języka polskiego pod
okiem nauczyciela

(Pozostałe wierszyki znajdują się na stronie 4.)
Klasa 6c (Klaudia Ostap)
Dbaj o język polski, nie bądź byle jaki,
Naucz się końcówek, no i ortografii.
Odmiany, przypadków oraz gramatyki,
By poprawna polszczyzna była twym konikiem.
Aby dobrze mówić i pisać poprawnie,
Czytaj dużo książek, ćwicz niełatwą składnię.
Rozwiązuj krzyżówki, układaj wierszyki,
Pobudzaj wyobraźnię, przeglądaj słowniki.
Żeby pięknie mówić i się komunikować,
Nad mową polską trzeba pracować.

Święto Wszystkich Kobiet
 Dzień Kobiet to święto obchodzone 8 marca. Pierwszy raz ogłoszono je w 1909 roku przez
socjalistki z USA. Podjęto ten pomysł w 1910 roku na drugiej Międzynarodowej Konferencji
Socjalistycznej Kobiet w Kopenhadze. W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Kobiet
w 1924 roku. Po II wojnie światowej uzyskało ono status święta państwowego.
 W okresie PRL u symbolem święta pań były goździki i rajstopy. Obecnie w tym dniu panie
otrzymują od panów życzenia, drobne upominki oraz kwiaty.
 W tym roku, że względu na pandemię, Dzień Kobiet obchodziliśmy nietypowo, bo nie
mogliśmy się spotkać osobiście. Pamiętaliśmy o wszystkich paniach, były kwiaty, upominki,
a chłopcy z naszej klasy w ramach życzeń napisali wierszyki dla koleżanek. 

Dla Ninki!
 Nasza szkoła bierze udział
w akcji charytatywnej
Pomoc dla Ninki. Ninka jest
chora na SMA czyli
rdzeniowy zanik mięśni.
Pomagamy Nince poprzez
propagowanie akcji w
Internecie, zbiórkę
plastikowych nakrętek,
odtwarzanie piosenki.

Witaj wiosno!
 Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca, a kończy 21 czerwca. Wtedy świat budzi się
po zimie. Topnieje śnieg, ptaszki powracają z ciepłych krajów, zaczynają wesoło śpiewać,
a zwierzęta budzą się ze snu zimowego i wychodzą ze swych norek. Dni są coraz dłuższe,
a noce krótsze. Słońce zaczyna przygrzewać, przez co jest coraz cieplej. Trawa zaczyna
się zielenić, a na drzewach rozwijają się liście, pąki i kwiaty. Świat staje się kolorowy
niczym jakaś zaczarowana kraina. Wszędzie rosną piękne kwiaty na przykład- stokrotki,
narcyzy i tulipany.
 W szkole Pierwszy Dzień Wiosny obchodziliśmy 19 marca. Tego dnia nie było zwykłych
lekcji, lecz oglądaliśmy filmy, rozwiązywaliśmy zagadki i mieliśmy dużo czasu na rozmowy.
Było świetnie!

internet
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zdjęcie

                                          GIL
Czy wiesz, że: jednym z najładniejszych ptaków zimowych w Polsce jest
gil?
 Gile są niewielkimi ptakami. Mają charakterystyczne duże, czerwone
brzuszki. Poza kolorem czerwonym posiadają czarną główkę i szarawe
skrzydła. Są delikatnie większe od wróbla. Ich oczy i nogi mają kolor
brązowy, a waga osiąga tylko 25g.
 W lato i wiosnę raczej nie zobaczymy gilów. Najczęściej są spotykane
zimą. Gniazda najbardziej lubią zakładać w sąsiedztwie jezior, strumieni i
górskich potoków. Przeważnie na drzewku iglastym, tam gdzie nikt nie
będzie w stanie ich dostrzec. Jajka składane przez tego ptaka mają kolor
brązowy lub czerwonawy. 
Gile to śliczne ptaki, będące niejednokrotnie kolorową ozdobą smutnych
jesienno-zimowych krajobrazów.

bocian

BOCIAN
Czy wiesz, że: Bociany są jednym z najbardziej rozpoznawalnych
polskich ptaków?
 Bociany jesienią opuszczają nasz kraj i docierają do Afryki. Lecą doliną
Nilu, omijają Saharę i osiadają nad jeziorami afrykańskimi. Wracając,
przynoszą nam wiosnę. Są to piękne, duże ptaki. Mają długość 100–115
cm i wysokość 100–125 cm. Rozpiętość skrzydeł wynosi 155–215 cm,       a
ich masa 2,3–4,5 kg. Są prawie całe białe, oprócz skrzydeł. Dzioby mają
długie i czerwone, tak samo jak nogi.  Najczęściej budują gniazda na
dachach domów, stodół oraz jakiś wysokich słupach. O bocianach jest dużo
przesądów. Jednym z nich mówi, że jeśli bocian nie zjawia się w
dotychczasowym gnieździe, w kolejnym roku wróży to nieszczęście.
Bociany są ptakami bardzo rodzinnymi, lubią spędzać czas ze swoją
rodziną tak jak ludzie. Więcej  o bocianach możecie poczytać na stronach
internetowych lub książkach. Zachęcam.

NIEBO ISTNIEJE...NAPRAWDĘ!
Reżyser filmu: Randall Wallace  
Autorka książki: Lynn Vincent
Główni aktorzy: Greg Kinnear (Todd Burpo), Kelly Reilly (Sonja Burpo), 
Connor Corum (Colton Burpo), Lane Styles (Cassie Burpo), Thomas
Haden Church  (Jay Wilkins), Margo Martindale (Nancy Rawling)
    Piękny film opowiadający o miłości i ogromnej wierze w Boga. Został
nakręcony na podstawie książki, która została oparta na faktach. Todd był
pastorem, miał własną firmę, naprawiał bramy garażowe, służył również w
ochotniczej straży pożarnej. Pewnego dnia podczas gry w softball
mężczyzna  przy ślizgu na trzecią bazę przewrócił się, bardzo poważnie
łamiąc sobie nogę. To niestety nie  był koniec jego nieszczęścia, wręcz
przeciwnie. Następnym nieszczęściem była choroba Coltona.
 

powiedzial Chorował długo, aż wreszcie jego rodzice postanowili pojechać z
nim do szpitala.Tam okazało się, że jest to pękniecie wyrostka
robaczkowego. Colton od razu trafił na stół operacyjny. Operacja przebiegła
bardzo dobrze. Po niej chłopiec po  powiedział rodzicom, że chciałby
pojechać, by potrzymać tarantulę, a wcześniej się bardzo jej bał. Podczas 
podróży Colton wyznał tacie, że wie, co robił podczas operacji. Todd był
zmieszany, nie rozumiał, jak to jest możliwe. W tym momencie Colton
opowiedział, że widział jak mama dzwoniła do znajomych, prosząc o
modlitwę za niego, a on krzyczał w kaplicy na Pana Boga.
 Po powrocie do domu Todd powiedział o wszystkim Soni, nie uwierzyła. 
 Gdy Todd na kazaniu opowiedział o tym, co spotkało jego syna,
zadzwoniła do niego dziennikarka i poprosiła o rozmowę. Po wywiadzie
wszystko stało się inne, dzieci Coltona. Koledzy Todda powiedzieli, żeby
następnym razem podczas pożaru Colton powiedział Bogu,

 by zamiast chodzić po wodzie, wylał ją na ogień. Nie była to niestety
jedyna taka sytuacja. Na placu zabaw Cassie uderzyła dwóch chłopców za
to, że obrazili Coltona. 
 Po pewnym czasie chłopiec powiedział tacie, że widział w niebie jego
dziadka. Todd bardzo się przejął, gdyż dziadek był dla niego kimś bardzo
ważnym. Kilka dni później Colton powiedział mamie, że widział w niebie
swoją siostrę. Sonia nie mogła uwierzyć, przyznała, że była kiedyś w ciąży,
lecz niestety dziecko zmarło jeszcze przed porodem. Po jakimś czasie
Todd znalazł artykuł o dziewczynce, która przeżyła coś bardzo podobnego
do Coltona. Zaczęła malować Jezusa, jakiego widziała w niebie. Gdy
Colton  zobaczył obraz, powiedział, że to właśnie jego widział w niebie. 
 Bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia tego filmu. To przepiękna
historia, którą warto poznać.  

internet

Maja
Sadurska

https://www.filmweb.pl/person/Thomas+Haden+Church-5139
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OLEK KALITA

Iga Świątek wygrywa kolejny turniej! 

 Tenisistka z Polski, urodzona w 2001 roku, 31 maja dostała nagrodę za
zwycięstwo w Australii turnieju Australian Open! 
 Iga wygrała z łatwością cały turniej. Nie straciła w nim żadnego seta! W
fenomenalnej formie wygrała finał z wyżej rozstawioną zawodniczką - 
Belindą Bencić - wynik: 2:0. Iga po spotkaniu bardzo się ucieszyła i
powiedziała: " Nie sądziłam, że będzie tutaj tak dużo kibiców z Polski, dzięki
czemu czułam się jak u siebie. Jeszcze raz dziękuję za przybycie kibiców z
Polski specjalnie dla mnie taki kawał drogi". Młodej mistrzyni serdecznie
gratulujemy!!! Ta 19- latka jest niesamowitą osobą w tej dziedzinie sportu!!!

Polska duma
 Polacy odnieśli na mistrzostwach wielki sukces! Mistrzostwa świata odbyły
się w Obersdorfie w Niemczech. Piotr Żyła wygrał w pierwszym konkursie
na normalnej skoczni, czego nikt się nie spodziewał. I został najstarszym
Mistrzem Świata w skokach narciarskich w wieku 34 lat! W drugim dniu,
tym razem na dużej skoczni, także w tym samym mieście, Piotrek otarł się o
medal i brakowało mu niecałe 3 punkty czyli około 2 metrów do podium. Po
tym konkursie Piotrek Żyła popłakał się w wywiadzie i mówił, że "było tak
blisko drugiego podium z rzędu i to jeszcze na MŚ". Już w następnym
tygodniu Polacy w składzie: Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i
Dawid Kubacki stanęli drużynowo do walki o medal. Polacy po siedmiu
skokach byli pierwsi! Lecz niestety Dawid Kubacki zepsuł swój ostatni skok,
przez co spadliśmy na 3 lokatę.
I tak wielkie gratulacje dla drużyny:)

                                             MODA WIOSENNA!
 Wszyscy chcą  wyglądać modnie. Na mieście coraz częściej można
zobaczyć dziewczyny, które maja rozpięte kurtki  po to, by wyeksponować
topy. Młodzież, a w szczególności ci starsi, noszą na tyle krótkie spodnie,
by było widać im kostki u nóg. Modne kolory sezonu wiosna-lato 2021 to
przede wszystkim pastele - róż, fiolet i błękit oraz rozmaite odcienie bieli.
Przeciwwagą dla delikatnych tonów, będą elektryzujące neony.
  Modne kolory na ten sezon mimo że nie są zaskakujące, bo raczej typowe
dla tej części roku,  zniewalają pomysłowością połączeń z innymi barwami i
sposobem ich noszenia. Ubieramy się więc w  pastele, a szczególnie fiolety
i błękity. Warto też zaryzykować i postawić na jedno z najmodniejszych
duetów tego sezonu - neonowej zieleni i różu. Ważna jest również biżuteria.
U nastolatek nie może zabraknąć dużych kolczyków kółek, bransoletek czy
naszyjników.
  Pamiętajcie, że elegancka biel i czerń  jest zawsze modna. 

Wielkanocny baranek - możesz zrobić go sam!
 Jest dużo ciekawych sposobów robienia wielkanocnych ozdób.
Najpopularniejszą z nich są pisanki, je chyba każdy zna. Są to ugotowane
jajka na twardo, które są potem malowane w różne wzory i kolory. Można
również wykonywać przeróżne kartki wielkanocne, najczęściej dekorowane
króliczkami, kurczaczkami, pisankami oraz barankami. Niektórzy szyją
jeszcze pluszaczki kojarzące się ze świętami oraz robią koszyczki z wełny
jako ozdobę domu i wkładają tam zazwyczaj pisanki, a czasami
samodzielnie zrobione kartki wielkanocne. Jest jeszcze wiele sposobów na
dekoracje, np. origami świąteczne, wycinanki, rysunki i wiele innych. 
 Jedną z ozdób mają państwo obok. Aby ją wykonać, potrzebne będą:
nożyczki, klej, patyczki do uszu(zwłaszcza białe końcówki), kartka bloku
technicznego, 2 spinacze, najlepiej drewniane, i cienkopisy. Najpierw należy
wyciąć po dwa kształty, jeden na głowę, a na drugi na tułów. 

Patyczkami łączymy główkę i tułów wklejając je w środek papierowych
elementów (sklejamy je) tak, by końcówki wystawały jako uszka.
Przyklejamy po obu stronach waciki tak, by każda kolejna warstwa
nachodziła na poprzednią. Przyczepiamy tułów do spinaczy. Malujemy
uśmiech, nos i oczy. I gotowe!

INTERNET
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DJO

4b
Dbaj o język polski, nie bądź byle jaki,
Wszak tylko Polacy mają takie znaki.
Pisz zawsze poprawnie ą i ę w wyrazach.
Polacy są zawsze dobrzy w takich sprawach.
Obywatel każdy pisać tak potrafi,
Pamięta  o interpunkcji i o ortografii.
O wielkiej literze na zdania początku,
Kropce i przecinku, i każdym ogonku.
Poprawną pisownię zapamiętać musisz,
Bo bez tego zdanie do kosza wyrzucisz.
Gdy mówisz poprawnie, każdy cię zrozumie,
Dbaj o język polski, jak najlepiej umiesz.
Gramatyka ważna sprawa,
A nasz język – nie zabawa.
Język polski to twój skarb,
Cenny jak paproci kwiat!
 5a
Dbaj o język polski, nie bądź byle jaki,
Stosuj więc poprawnie wszystkie polskie znaki.
Szanuj i pielęgnuj naszą polska mowę,
A oceny z polskiego zawsze będą dobre.
Kiedy zasad poznasz smak,
Z polskim będziesz za pan brat,
Znaj reguły ortografii,
Bo nie każdy to potrafi.
Mów  wyraźnie i dokładnie, bo kto nie ćwiczy języka,
Ten się w rozmowie potem potyka.
Pielęgnuj nasz język, wzbogacaj słownictwo,
Gdyż język ojczysty to nasze dziedzictwo!
7b
Dbaj o język polski, nie bądź byle jaki,
Piękna nasza polszczyzna – mamy swoje znaki.
Język polski trudny jest,
Jednak nie poddawaj się!
O przecinkach pamiętaj, pełnią ważną rolę,
Bo nam pokazują, gdzie zwolnić swą mowę.
Język polski ważna sprawa,
 Trzeba uczyć się go ściśle.
Pisz poprawnie w SMS-ach
Oraz każdym innym piśmie.
Na egzaminach czy w urzędzie
Język polski ważny będzie!
Wszak to język nasz ojczysty,
Dbaj o niego, by był czysty!

Kl.8a
Dbaj o język polski, nie bądź byle jaki,
Mów wyraźnie, pisz poprawnie,
Stosuj polskie znaki.
Język polski –przedmiot ważny,
Więc na lekcji bądź uważny.
Czy wiersz, list czy gramatyka,
Zawsze trzymaj się słownika.
Ulegając złudnej języka niedokładności,
Niweczymy drogę mowy do czystości.
Topiąc się we własnej języka mierności,
Doprowadzamy słuchacza do niechybnych mdłości.
Szanujcie  nasz język, ćwiczcie polską mowę,
Dbajcie o poprawność i szczęście gotowe!
6b
Dbaj o język polski, to jest ważna sprawa.
Poznawaj go co dzień, to świetna zabawa.
Nasz język ojczysty bywa czasem trudny.
Ucz się go codziennie, a nie będzie nudny.
Dbaj o ortografię, dbaj o interpunkcję,
Każdy znak w języku spełnia jakąś funkcję.
Ogonki, kropeczki, myślniki, kreseczki,
To nasze językowe przyjaciółeczki.
7a
Dbaj o język polski, Drogi Przyjacielu.
Razem z pewnością dojdziemy do celu.
Błędów w pisaniu będziemy unikać,
Przy czytaniu nie mamy zamiaru dukać.
Pisz poprawnie, mów dokładnie,
Bo wygląda to bardzo ładnie.
Bierz przykład z Bolesława Prusa,
Niech robienia błędów nie przyjdzie na ciebie pokusa.
6a
Dbaj o język polski, boś Ty Polak,
Tego uczy nas Pani Dworak.
Pisz poprawnie i starannie,
To spodoba się każdej pannie.
Unikaj byków w zeszycie,
A będziesz wiódł szczęśliwe życie.
Dbaj o poprawność językową,
Przy wypowiedziach ruszaj swą głową.
7c
Dbaj o język polski, zwłaszcza o ortografię.
Jestem Polakiem, więc to potrafię.
W swoich wypowiedziach, pisz polskie znaki.
Dokładnie wymawiaj również dwuznaki.
Czytaj lektury, bo to nie są bzdury.
Książek do ręki nie biorą tylko gbury.
Ucz się pilnie i systematycznie,
Niech twa wiedza, szybko nie zniknie.  
5b       Dbaj o język polski, nie bądź byle jaki,
Bo gdy język umrze, kraj uschnie jak krzaki.
Podlewaj go więc polskimi znakami,
Także dużymi i małymi literami.
Nie bój się kresek i ogonków,
By twoją wiadomość zrozumiało jak najwięcej ziomków!
Choć zapożyczeń w naszym języku wiele mamy,
My Polacy nie gęsi, przecież swój język znamy!
Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone
Mogą dziś wydawać się już trochę szalone,
Jednak wybierzmy ojczyste - jako ulubione!
Aby uniknąć na co dzień problemów z komunikacją,
zajmij się od dzisiaj znaków pielęgnacją!

NO
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ROXA LUBLIN - TO RÓWNIEŻ MY
Grupa dzieci

 Jesteśmy zgranym, dobrze współpracującym zespołem. Każda z nas ma
inną rolę na boisku, ale każda jest tak samo ważna i potrzebna. Skrzydłowe
w grze występują dwie. Najczęściej wykonują rzuty z ostrego kąta, mogą
też wbiegać na tzw. koło lub obiegać rozgrywających. U nas w drużynie na
skrzydle stoją: Justyna Kokoszka, Maja Zając, Barbara Bury. Jest trzy
rozgrywające: lewa, środkowa i prawa. W ataku, rozgrywają piłkę i starają
się zdobyć bramkę rzutem z 8-11 metrów. Na tej pozycji stoją: Maja
Sadurska, Blanka Jasińska, Róża Włosek, Zuzanna Darowska, Martyna
Barska. Obrotowy (inaczej zwany kołowym) zawodnik w piłce ręcznej, który
gra bezpośrednio przed linią pola bramkowego, pomiędzy obrońcami
drużyny przeciwnej. Jego funkcją jest oczekiwanie na piłkę, tak by po jej
złapaniu od razu obrócić się i wykonać rzut na bramkę. Przygotowuje on
również miejsce do rzutu rozgrywającemu. Tą rolę pełnią u nas dwie osoby:
Łucja Próchniak i Aleksandra Dzięcioł. Członek zespołu, którego zadaniem
jest uniemożliwienie zdobycia bramki zawodnikom drużyny przeciwnej to
bramkarz. My mamy jedną bramkarkę, a  jest nią Oliwia Mirosław.

Grupa dzieci
Należą do niej dziewczyny z rocznika 08/09.Jest to najmłodsza z grup w
naszym klubie UKS Roxa Lublin.  W ostatnim czasie do naszej szkoły
przyjechała drużyna z Warszawy. Po meczu drużyna ta zaprosiła nas na
pizzę. Później to my wybrałyśmy się do nich na mecz. Zaczęły się także
niedawno rozgrywki ligowe, które odbyły się w Lublinie. Pierwsze mecze
zagrałyśmy z MKS Lublin i z UKS Jedynka Łuków. Teraz będą się one
odbywać w innych miastach i mocno trzymajmy za nie kciuki. 

 Juniorki
 Mamy nowego Mistrza Polski Juniorek w piłce ręcznej!!! 
Nasze najstarsze dziewczyny wywalczyły nam złoto, tak jak 2 lata temu.
Wygrały mecz z Pogonią Zabrze z wynikiem 28:26. Nasz zespół
charakteryzuje się ogromnym zaangażowaniem, wielką wolą walki i dużymi
umiejętnościami. Na Mistrzostwach Polski reprezentowały nas: Kinga
Szuster, Kinga Lemiech, Julia Zając, Julia Jasińska, Paulina Gałan, Olga
Kalisiak, Natalia Wójtowicz, Laura Zdziebłowska, Amelia Kawka, Julia
Dąbska. Na bramce stały: Oliwia Śliwińska i Kamila Zgrzebnicka. Ich
trenerami są: Tadeusz Więcek i Ewa Wilczek. 
 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wcześniejsze sukcesy
    Nasze dziewczyny osiągnęły ostatnio niezwykły sukces, ale nie możemy,
tak że zapominać o ich wcześniejszych dokonaniach. Dwa lata temu
pierwszy raz udało im się zdobyć Mistrzostwo Polski. Grały wtedy z UKS
Pantery Dopiewo i pokonały rywalki z wynikiem  36:25. Do najlepszej
siódemki Mistrzostw Polski  zostały wtedy wybrane zawodniczki z UKS
Roxa: Kamila Zgrzebnicka (bramkarka), Amelia Kawka (skrzydłowa), Julia
Jasińska (obrotowa). W 2017 roku zdobyły, tak że w kategorii młodziczek
brązowy medal Mistrzostw Polski.

    Młodziki   
      

 Są to dziewczęta z rocznika 2006/2007. Trenuje
je pani Katarzyna Gąska. Ta   grupa  składa się 
z osób, które bardzo dobrze się rozumieją           i
umieją się    współpracować ze sobą. Grały
naprawdę dużo meczy i wiele z nich wygrały.
 Każda z dziewczyn regularnie chodzi na treningi
i to jest   jedną z przyczyn ich wygranych. 
Trenuje z nimi jedna osoba z rocznika 2009. 
Jest to Róża Włosek, ona właśnie należy 
do młodzików i do   dzieci.

UKS Roxa Lublin

Dzieci

UKS Roxa Lublin

Katarzyna Więcek
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