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Dzieci: Tak!
A: A może jest wśród was ktoś, kto nie lubi wiosny?
Dziewczynka: Ja nie lubię wiosny, bo są komary.
S: A za co lubicie wiosnę?
Dzieci: Zwierzęta się budzą, słoneczko jest...
S: A jakie zwierzątka można zobaczyć wiosną?
Dzieci: Mrówki, sarny, wiewiórki, pszczoły, osy, bąki,
bociany, ptaki...
Bartek: Proszę pani, a ja dzisiaj widziałem 2 wiewiórki. One
tak biegały po drzewie w kółko.
S: A co jeszcze lubicie robić wiosną, co możecie nam o niej
powiedzieć? Jaka pora po niej następuje?
Dzieci: Lubimy  bawić się na dworze, zbierać kwiaty, sadzić
je, łapać motyle. Wolimy lato, bo można się kąpać w jeziorze
i w basenie.
A:  A wiosną wolicie siedzieć w domu, czy bawić się z
przyjaciółmi na dworze?
Dzieci: Na dworze!
A: A lubicie, kiedy pada deszcz?
Dziewczynka: Nie. Wtedy trzeba siedzieć w domu. Ja gram
na tablecie i komputerze, buduję, maluję...
A: A czy potrafilibyście spędzić cały dzień, nie włączając 
telewizora?
Dzieci: Nie! Nie da się.
A: Wolicie czytać książki, czy oglądać kreskówki?
Dzieci: Oglądać!
Dziewczynka: A ja wolę czytać…
S: A czy ktoś z was ma już telefon komórkowy?
Chłopiec: Ja.
S: A do czego go używasz?
Chłopiec: Dzwonię do kolegów i rozmawiamy sobie.
S: A wasi rodzice długo wam pozwalają grać na
komputerze?
Dzieci: Nie, bo mówią, że oczy nam się popsują. Mówią,
żebyśmy szli na dwór się pobawić.
S: I mogę wam zagwarantować, że mają rację. My już was
zostawiamy, możecie się pobawić. Dziękujemy za
rozmowę. 

DZIECI WIEDZĄ LEPIEJ
Witajcie! Ja jestem Sylwia, a to Angelika - chciałybyśmy z
wami porozmawiać na temat wiosny. No właśnie, czy lubicie
wiosnę?

Pierwszy Motylek

  

    
  Wraz z nadejściem wiosny budzi się nasza chęć zmian. Może tym razem spróbuj zrobić
coś dla siebie. Wyrzuć zimową kurtkę w kąt i pożegnaj się z ohydnymi kozakami. Zakochaj
się w wiosennym deszczu... Popatrz, jak cały świat budzi się do życia. Odrzuć monotonię,
wyłącz komputer. Biegaj, szalej, śmiej się... Niech świat zzielenieje z zazdrości. 
  Niektórzy z nas zatracili się w wirtualnym świecie, a Twoją rolą jest niepozwolenie im na
zapuszczenie korzeni w dywan. Co powiesz na długą wycieczkę rowerową? Może w twojej
miejscowości jest miejsce, w którym nigdy nie byłaś/byłeś? Może ta zapomniana dróżka
pokaże Ci nowe oblicze Twojej okolicy? Spróbuj, przekonaj się na własnej skórze. 
  Uwierz mi, że warto pokonywać własne słabości, stereotypy, możliwości. Może tym
razem, pisząc na chacie, spróbuj to zrobić łokciem, staraj się używać też mniej sprawnej
ręki do wykonywania codziennych czynności. Co powiesz na malowanie rzęs lewą [u
praworęcznych] lub prawą [u leworęcznych] ręką? Spróbuj czegoś nowego, a efekt będzie
piorunujący.
  A teraz specjalne zadanie: Siedząc tak jak teraz, spróbuj kręcić prawą stopą zgodnie z
ruchem zegara, a do tego prawą ręką kreślić 6 w powietrzu. Pamiętaj, żeby stopa nadal
kręciła się zgodne z ruchem zegara! 
                                                                                                                     Rainbow

Wiosna
czas szaleństw
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Pamiętamy o 70. rocznicy pacyfikacji wsi Jamy Serce dla Agatki

  Wieś Jamy 8 marca 1944 roku padła ofiarą
hitlerowskiego terroru. W tym roku mija 70.
rocznica tamtych tragicznych wydarzeń.
Podczas pacyfikacji w sposób okrutny
wymordowano 152 osoby, w tym 41 dzieci.
  Około godz. 11.00 rozpoczęła się krwawa
zbrodnia. Przybyło ok.1000 żołnierzy niemieckich.
Okrążyli całą wieś, tak aby nikt nie mógł uciec.
Zbierano ludność w większe gromady i
rozstrzeliwano  po kolei. Żołnierze wchodzili do
domów, zabijali wszystkich i podpalali domy -
wiele osób spłonęło żywcem.
Niektórzy ludzie mieli powykopywane dołki, gdzie
przechowywali ziemniaki - w rozpaczy próbowali
się w nich schować.
  6 marca br. mogliśmy wysłuchać relacji
bezpośrednich świadków pacyfikacji. Gościliśmy
w gimnazjum panów: Kazimierza Wolskiego i
Stanisława Gregułę. Byli wówczas dziećmi, mieli
po 6 i 8 lat, ale wciąż pamiętają, jak ginęli ich
rodzice i rodzeństwo.
   8 marca odbyły się uroczystości upamiętniające
tę tragedię. Rozpoczęły się one przy pomniku
ofiar na cmentarzu w Ostrowie Lubelskim. Potem
odbyła się msza św. w Kaplicy Mauzoleum w
Jamach. Po mszy odsłonięto tablice z
nazwiskami ofiar hitlerowskiej
pacyfikacji.                                 Natalia
                                                         

Pod takim hasłem odbył się w naszej szkole 27
lutego kiermasz ciast i pluszaków, z
którego dochód był przeznaczony na leczenie
10-letniej Agaty z Lublina. Agatka w grudniu
przeszła operację guza mózgu.Z inicjatywą
pomocy wyszli uczniowie klasy IIa, którzy pod
opieką wychowawczyni i  patronatem
SKC zorganizowali kiermasz. Akcja cieszyła
się dużym zainteresowaniem – ciasto i pluszaki
szybko znalazły nabywców. Przyszli także
uczniowie szkoły podstawowej. Wszyscy
przyczynili się do zebrania kwoty 807zł, która
została wpłacona na konto Agatki.Mamy
nadzieję, że choć trochę pomożemy Agacie.

Kartka na wiosnę
            od Natalii

  13.03.2014r. w naszym gimnazjum odbyły się
półfinały mistrzostw powiatu w piłce siatkowej
dziewcząt. W rozgrywkach wzięło udział 8
drużyn  z powiatu lubartowskiego, między innymi:
Skrobów, Gimnazjum nr 1 z Lubartowa,
Gimnazjum nr 2 z Lubartowa,  Łucka, Wola
Sernicka, Ostrówek, Uścimów i gospodarze, czyli
nasza drużyna. Zawody były bardzo wyrównane,
a pojedynki zacięte. Na odprawie rozlosowano
numery startowe oraz ustalono, że mecze będą
rozgrywane w dwóch grupach systemem „każdy
z każdym” do dwóch wygranych setów.Niestety,
nasza drużyna uległa silniejszym przeciwniczkom
i nie zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek.  
  I miejsce zdobyły dziewczyny z gimnazjum ze
Skrobowa, II miejsce wywalczyły reprezentantki
Uścimowa, III miejsce - Gimnazjum nr 2 z
Lubartowa.

Półfinały Mistrzostw Powiatu w Piłce Siatkowej
Dziewcząt GIMNAZJADA 2013/2014

Po spaleniu wsi zostały tylko kominy...
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                          BYĆ MODELKĄ...
Wszyscy wiemy, że wiele dziewczyn w dzieciństwie marzy o tym, żeby
zostać modelką. A może nadal o tym marzycie? Jeśli tak, postaramy się
wam pomóc i na podstawie opowieści naszej kuzynki, Marleny, pokrótce
przedstawić, jak wygląda ta praca. 

 Na samym początku każda dziewczyna musi wysłać do wybranej agencji
reklamowej zdjęcie swojej twarzy oraz sylwetki. Jeśli któraś z kobiet
dostanie się dalej, agencja ją poinformuje. Następnie kandydatka przychodzi
na casting do agencji. Tam wybierają najładniejsze panie, które zostają
modelkami. Jednak mimo wszystko modelka nie jest pewna, czy dostanie
oferty pracy i czy spodoba się projektantom i fotografom, bo to zależy także
od nich. Większość modelek kończy pracę na kilku sesjach fotograficznych.
Jednak modelka, która gdzieś już się wybiła, przeważnie jest „rozrywana”
przez projektantów i fotografów, no i wiadomo - jeździ po całym świecie i
występuję na wszelkich wystawach mody.
  Jednak zanim to nastąpi, modelkę, która sprawdza się w branży, agencja
wysyła za granicę. Tam musi sama poradzić sobie w obcym mieście i sama
musi chodzić na castingi. Dopiero po udanych wyjazdach, modelka ma
szanse zaistnieć w wielkim świecie. Niestety, niektóre kobiety wracają do
domu z niczym.
  Powiecie może: „Podróżuje sobie po całym świecie, ale ma fajnie!”, lecz to
nie jest prawda. Taka kobieta przeważnie jest pod wielką presją. Wiadomo,
że zawsze może znaleźć się ktoś inny, ktoś ładniejszy, wtedy agencja bez
wyrzutów sumienia może zwolnić modelkę - nawet taką, która się wybiła.
  Projektanci traktują modelki jak przedmioty, które mają tylko
zaprezentować ich kreacje. Dziewczyna ma bardzo mało czasu, żeby się
przebrać i pokazać się z jak najlepszej strony. Praca modelki polega na
prezentowaniu ubrań i nikogo nie obchodzi, czy jest jej w nich wygodnie.
Najważniejszym problemem dla modelki są buty, ponieważ bardzo często
trafiają się za małe albo za duże. Po pokazie często ma obolałe nogi. No, ale
czego się nie robi dla sławy?
  Adzelaa i Mario

.

Kamienie na szaniec

Trzy spojrzenia na film
                          Kamienie na szaniec  

Kamienie na szaniec- Wow! z kilkoma niedociągnięciami.
   Film jest dobry i mogę to przyznać z czystym sumieniem. Możemy się
utożsamiać  z bohaterami, a o to tu chodzi, prawda? Zostali pokazani jako
zwykli chłopcy, niegotowi na okropności wojny, jednak dumnie walczący o
niepodległość ojczyzny. Film wywołał  u mnie skrajne emocje, od śmiechu
po łzy (dużo łez!). No, ale były też niedociągnięcia. Nie podobało mi się
zepchnięcie Alka na dalszy plan. Uważam, że w pełni zasłużył na
podkreślenie jego postaci w filmie. Śmierć Zośki natomiast zmieniła nieco
sens całej fabuły. Odniosłam wrażenie, że dał się zabić, co (w moim
mniemaniu) jest totalną głupotą. Reasumując - jako odzwierciedlenie książki i
wartości w niej ukazanych, wyszło słabo. Natomiast świetnie, jeśli mówimy o
wzruszającej przyjaźni oraz przeżyciach młodych chłopców. Mnie
poruszyło, jestem na tak, ale lektury nic nie pobije.
                                                                                            Weronika

Jako że jestem zagorzałą miłośniczką literatury, bardzo ucieszył mnie fakt
powstania ekranizacji Kamieni na szaniec. Czy mi się podobała? Szczerze
mówiąc, jakoś nie rzucił mnie na kolana ten film, a wręcz rozczarował.
Ubolewam nad tym, że pan Gliński nie pokazał młodym widzom więcej z
realiów życia w okupowanej Warszawie. Przecież  obraz okupacji
hitlerowskiej to nie tylko bieganie z kamieniami do wybijania szyb w ręku
oraz sprzedawanie wyrobów Wedla niemieckim oficerom... Choć pokazano
także okrucieństwo okupanta, np. przesłuchania więźniów czy sceny
egzekucji na bezbronnych cywilach, to jednak wciąż chyba trochę
uproszczony obraz. Przeraziła mnie też scena próby samobójstwa Zośki,  a
raczej słowa jego dziewczyny: „Najpierw strzel do mnie”. Moim zdaniem
powinna go jakoś pocieszać albo odwodzić od samobójstwa, a nie
nakazywać mu zabicie siebie. Jaka w tym logika? To tak jakby powiedzieć
osobie, która chce skoczyć z 5 piętra: ''Najpierw zepchnij mnie''... Dlaczego,
pytam - postać Alka została zepchnięta na drugi plan? Łącznie widzimy go
może z 10 minut... Co do wzruszeń... no fakt, przyznaję się, że uroniłam
kilka łez. Jedyne, co ratuje ten film, to pięknie ukazana przyjaźń pomiędzy
Rudym a Zośką oraz świetny dobór aktorów. Po raz kolejny postawienie na
nowe twarze było strzałem w dziesiątkę. Mimo, że film nie był tak bardzo zły,
to ja i tak wolę książkę...                             Angelika

  Film Roberta Glińskiego ,,Kamienie na szaniec'' bardzo mi się podobał.
Jego główną zaletą okazało się to, że nie było w kinie prawie nikogo, kto by
nie płakał podczas projekcji. Bardzo wzruszające, czasem przerażające i
pełne napięcia sceny wprawiły mnie w zachwyt. Rudy i Zośka zostali
ukazani w bardzo zbliżony sposób, w jaki zostali przedstawieni w lekturze   i
książkach wspomnieniowych. Pomimo tego, że reżyser wprowadził w filmie
wiele zmian w porównaniu z lekturą, gorąco go polecam!                                
                                                                                            Sylwia

.
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 Felieton o miłości 
  (nie tylko na wiosnę)

   Miarą miłości jest miłość bez miary. Od pierwszego wejrzenia. Czy istnieje
taka? Istnieje. Idziesz sobie i spotykasz wzrokiem gościa, który wcześniej
nigdy nie zwrócił twojej uwagi. Istoty tego fenomenu nauka nie potrafi
wytłumaczyć, podobnie jak samej miłości. No bo co to jest
miłość? Umiłowanie kogoś: gorące, namiętne uczucie, szczere, dozgonne,
duchowe i cielesne. Tyle „Słownik języka polskiego”.
  Uważam, że miłości nie da się słownikowo wyjaśnić, no bo jak? Kochasz
kogoś, jesteś w stanie osłonić go własnym ciałem przed uderzeniem, to
znaczy - jeśli kochasz. Teraz słowo kochać nabrało dosyć prymitywnego
znaczenia. Często myślę sobie, że u większości par miłość to zwyczajny
instynkt, nie jakieś głębsze uczucie. No bo szczerze, czy my potrafimy
kogoś tak serio pokochać, czy tylko się nim zauroczamy?  Mówisz: kocham
go za coś. Ale nie kocha się za coś, tylko pomimo wszystko. No dobra, Ona
mi się podoba… To nie wyznawaj miłości przez fejsa, idź do kwiaciarni i
wydaj te 5 zł na kwiatka - nawet najtwardszej dziewczynie zmięknie serce.
Potem jesteś z nią miesiąc i nagle myślisz sobie: Nie, to nie to, ale przecież
czułem coś do niej. Uczucia zmieniają się, odchodzą i przychodzą, a miłość
jest inna, miłość trwa. I w tej chwili uświadamiasz sobie, że do miłości trzeba
dojrzeć. A związki „na ślinę” są zupełnie bezsensowne, bo po co ciągnąć
coś, co i tak nie ma przyszłości? Jednak nie zawsze tak jest - miłość może
trwać wiecznie, aż po grób. 
  W prawdziwej miłości uczucie nie gaśnie, ale się przekształca, jak rzeka. Z
rwącego potoku do leniwie płynącego spokojnego strumyka. Bo miłość to
znacznie więcej niż uczucie, to zobowiązanie do troski o dobro drugiej
osoby.

Mogą być ozdobą, albo powodem do wstydu... Paznokcie,
często łamliwe i zniszczone... Co musisz o nich wiedzieć, aby
zawsze pięknie wyglądały? Może to dziwne, ale czasem
wystarczy dieta, a nie super  odżywki 9 w 1. 

BABECZKI DLA LENIWYCH

Małe słodkie
ciasteczka, to ostatnio
najczęściej wybierany
deser. Robi się je
szybko, a z
odpowiednimi
sprzętami możemy z
nich wyczarować
prawdziwe cuda!
Dzięki gotowym bazom
pod babeczki może je
zrobić każdy: gorąco
polecam nowy produkt
''Babeczki na 1001
sposobów''. Kosztują
około 3 zł, a dzięki nim
wasze ciasteczka będą
smaczniejsze oraz w
końcu nie będziecie się
zastanawiać, czy
wasze ciasto nie jest
zbyt gęste. Aby wasze
słodkości były
kolorowe polecam
wam barwniki
spożywcze. :D
                       Rainbow

barwnik, krem i posypka

   14 marca– Dzień Liczby Pi 
   18 marca– Europejski Dzień Mózgu 
   20 marca– Dzień Bez Mięsa
   21 marca–Dzień Wagarowicza
   23 marca–Dzień Windy
   24 marca–Dzień Walki z Gruźlicą
   27 marca– Międzynarodowy Dzień Teatru
   29 marca– Dzień Metalowca
   31 marca– Dzień Budyniu 
   1 kwietnia - Prima Aprilis  
   2 kwietnia- Dzień Naleśnika
   4 kwietnia - Dzień Geografa
   5 kwietnia - Dzień Marchewki
   9 kwietnia - Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetów
   12 kwietnia - Dzień Czekolady, 
   13 kwietnia - Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia
   20 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Prasy, 

Co poświętujemy w                            
               marcu/kwietniu?

ZADBAJ O NIE OD ŚRODKA
Jeżeli, chcesz, aby twoje paznokcie nabrały
witalności w twojej diecie nie może zabraknąć...
Ca-znajdziesz go w nabiale i orzechach
Fe- zawarte min. w szpinaku, kakao
Mg-zdecydowanie czekolada jak i ryby
Zn- drób i ryby Si- krzem; figi oraz zboża  oraz
witaminy;A,B,E,F,H
JEŻELI NA PŁYTCE PAZNOKCIA MASZ...
''dołki''-zła dieta, zakażenie grzybicze, łuszczyca
paznokci  ''chmurki''-uszkodzenia mechaniczne
[np. podczas usuwanie skórek], niedobór
żelaza ''pionowe bruzdy''- niedobory wapnia i
magnezu, odwodnienie ''łamliwość''-niedobór
witamin B i D, żelaza, białka i wapnia
SPRAWDZONY SPOSÓB
Podgrzej 1/4 szklanki oliwy z oliwek. Dodaj kilka
kropli płynnej witaminy A i E (kupisz ją w aptece).
Zanurz w takiej kąpieli paznokcie na kilkanaście
minut. Zabieg powtarzaj co najmniej raz w
tygodniu przez trzy miesiące. Rainbow

Wystarczy

wiosenne króliczki... słodkie kremy
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