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Co wiemy o naszym patronie? - Konkurs papieski

Wakacje? Tak szybko?

  Dnia 21 maja w szkole odbył się finał  IV Konkursu Papieskiego. Brało w nim  udział 11
uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów w  I etapie konkursu. Rywalizacja była
bardzo zacięta. Każdy chciał zwyciężyć, więc emocji było mnóstwo. Wszyscy nasi
koledzy/koleżanki byli dobrze przygotowani, choć niektóre pytania były trudne. Pytania i
zasady konkursu zostały przygotowane przez grupę projektową w składzie: Dominik Drabik,
Marcin Jarosz, Bartek Lipski, Hubert Sawicki i Kuba Starownik wraz z p.Bożeną
Majewską.Laureatkami konkursu zostały: 1 miejsce-Daria Markiewicz, 2 miejsce-
Weronika Fiutka, 3 miejsce-Ola Sidor. Gratulujemy wygranym!!

Konkurs o Janie Pawle II

To zaskakujące, ale od wakacji dzieli
nas zaledwie miesiąc. Pewnie znowu
spędzisz je w domu? A jedyną
alternatywą dla ciebie będzie
spędzenie tego czasu przed
komputerem, albo nigdy
niekończącym się obiedzie u babci?
Ale czy musi zawsze tak być? 
Wakacje to czas tylko dla ciebie.
Zaszalej! Zabaw się! W końcu
zapomnisz o tych chwilach
spędzonych na liczeniu zagrożeń, o
nigdy niekończącym się łańcuszku
uwag, o wielu „herbatkach” z Panem
Dyrektorem. W końcu wyżalisz się
przed kolejnym rokiem
nauki. Odpocznij od częstego pytania
przy tablicy,o całej armii jedynek, o
monotonnych kartkówkach. TO TWÓJ
CZAS!

Maciej Szczepański
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   7 maja 2014 był w naszej szkole Dniem Otwartym. Do gimnazjum
przyjechali przyszli uczniowie z Kaznowa, Kolechowic i Rozkopaczewa.
Oczywiście, nie mogło też zabraknąć uczniów z Ostrowa. Przygotowaliśmy
dla nich wiele atrakcji. Po króciutkim spotkaniu, na którym Pan Dyrektor
przedstawił historię i osiągnięcia naszej szkoły, inicjatywę przejęliśmy my ! -
to znaczy samorząd szkolny.  Naszym zadaniem było oprowadzenie 6-
klasistów po szkole i jej otoczeniu. Swoje stanowiska przygotowali:
samorząd szkolny oraz przedstawiciele Caritasu, gdzie uczniowie mogli
poczęstować się ciastkiem przygotowanym przez wolontariuszy.  Na
stanowisku naszej gazetki 6-klasiści dostali najnowszy egzemplarz „Nie dla
Kujonów”. Następnie nasi goście mogli zjeść ciepły posiłek w szkolnej
stołówce. Miłym zakończeniem były rozgrywki na Orliku  oraz występ
zespołu muzycznego i tanecznego. Był to już drugi taki Dzień Otwarty
zorganizowany w naszym gimnazjum.                                                              
                         ~Marian

Dzień Otwartych Drzwi!

Artystycznie - konkurs w Ulanie-Majoracie i
Pokaż, na co cię stać w Uścimowie

Perły Ostrowskie Zawody - GÓRA MEDALI!

12 maja 2014 r. w Zespole szkół Nr 2 w Lubartowie odbyły się Powiatowe
Zawody  w Lekkiej Atletyce "Gimnazjada 2014". W tej rywalizacji zdobyliśmy
ogółem 10 medali: 3 złote (Damian Maleszyk, Tomasz Juszka, Klaudia
Abramik), 3 srebrne (Mariola Markiewicz, Aleksandra Koperczak oraz grupa
chłopców  biegu sztafetowym) i 4 brązowe (Karol Chomicz, Radek Lisek,
Agnieszka Sawicka, Kamila Szalast).
  19 maja w Puławach odbyły się zawody rejonowe, w których Klaudia
Abramik zdobyła II miejsce w biegu na 1000 m, M. Markiewicz - III miejsce
w biegu na 1000 m, K. Chomicz - II miejsce w biegu na 100 m, D. Maleszyk
- II miejsce w biegu na 1000 m. Wszyscy uzyskali kwalifikację na
mistrzostwa województwa.

Grupa na medal

11 maja 2014 r. w Centrum Kultury odbył się I Przegląd "Ostrowskie Perełki",
którego celem jest prezentacja artystycznych talentów dzieci i młodzieży z
terenu gminy. Poziom artystycznych prezentacji był wysoki, a sala
widowiskowa wypełniona została do ostatniego miejsca.                     W
przeglądzie wystąpił szkolny zespół muzyczny, grupa taneczna Smile oraz
wielu solistów z gimnazjum. Wreszcie można było naśpiewać się do woli –
niektórzy wystąpili w kilku odsłonach ( i kreacjach!). Zabawa była świetna –
mogliśmy nawet zobaczyć ostrowską wersję piosenki „My, Słowianie”
Donatana i Cleo w wykonaniu Klaudii Prokopowicz z zespołem.

Szkolny zespół
muzyczny „No Name”
miał ostatnio pracowity
okres. 28.04. wystąpił
w Rejonowym
Konkursie Piosenki
Angielskiej "I can be a
star 2014"w Ulanie –
Majoracie, gdzie zdobył
wyróżnienie. Natomiast
w I Powiatowym
Przeglądzie Talentów
w Uścimowie otrzymał
złoty dyplom.Tutaj
wspierała go grupa
taneczna "Smile".
Występ bardzo się
podobał, wszyscy
świetnie się przy nim
bawili.  Gratulacje!

Natalia Wąsala z zespołem

Występ Klaudi
Abramik

Występ zespołu gimnazjalnego

Dzień otwarty Dzień otwartyNo Name

*

*

Maciej Szczepański Maciej Szczepański

Szkoła Maciej Szczepański.
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Felieton - Naszym okiem Byliśmy w... Zamościu

 
   Kobieta czy mężczyzna? Oto jest pytanie. Na pewno słyszeliście już o
,,Wurście''. Conichita Wurst to kobieta z brodą, a raczej mężczyzna za nią
przebrany. Wygląda zabawnie, śpiewa nie najgorzej, wszystko ładnie i
pięknie, dopóki nie zauważymy, że takich absurdów jak ten ze śpiewającą
,,kiełbasą'' jest we współczesnym świecie coraz więcej. Promuje się
homoseksualistów, upomina o prawa dla nich, takie jak ślub, adopcja dzieci.
Do tego jeszcze panosząca się coraz bardziej ideologia gender … Każdy
zapewne już o tym słyszał.               
   Problem wydaje się być tematem tabu, ale to od nas zależy, czy chcemy
żyć w normalnym, moralnym społeczeństwie, czy dać się sprowadzić na
drogę chorych idei i wymysłów ludzi, którzy chyba na siłę chcą pokazać, że
XXI wiek jest wiekiem nowości, postępu i uciekania od dawnych norm i
tradycji. Każdy, kto próbuje zachować resztki zdrowego rozsądku i nazywać
rzeczy po imieniu, czyli dziwactwo i wynaturzenie – dziwactwem i
wynaturzeniem, jest przez nich oskarżany o nietolerancję i dyskryminację.
   Jest to oczywiście niepokojące, bo gdy pozwolimy w przyszłości
genderowcom wychowywać nasze dzieci, to dla nich koleżanka, która nagle
postanowi być chłopcem, nie będzie już zaskoczeniem. Nie pozwalajmy na
takie ,,postępy'', bo na pewno skończymy jako banda wariatów. Trzeba
pokazać, że my również mamy prawo głosu. W Szwecji odebrano rodzicom
syna, ponieważ nie chcieli, by chodził na lekcje gender i robili wszystko, by
się na nich nie pojawiał. Jest to absurdalne i chore. W Niemczech zdarzyło
się coś podobnego. Niestety, wkrótce może dotknąć również nas. Więc
zacznijmy o tym myśleć i nie bagatelizujmy takich  działań, bo to dotyczy
naszej przyszłości.

Sylwunika

Zamość

   23 maja pierwszoklasiści pojechali na wycieczkę do Zamościa. Zamość to
nie tylko piękne, zabytkowe miasto, ale także doskonały punkt wypadowy do
zwiedzania Roztocza. Nazywany "Perłą Renesansu przyciąga licznych
turystów, zwłaszcza przy tak pięknej majowej pogodzie.
Podczas naszej wyprawy było bardzo wiele niesamowitych atrakcji. Na
początku zwiedzaliśmy ZOO. Wszędzie egzotyczne zwierzęta -
zaintrygowały nas zwłaszcza małpy i ich zachowanie. Wraz z
przewodnikiem byliśmy także w Muzeum Zamojskim, w katedrze i na rynku,
później jeszcze zwiedzaliśmy okolice koło rynku: Akademię, Rynek Solny i
Wodny oraz fortyfikacje.
Rynek jest pełen wrażeń, po każdej stronie znajdują się piękne zabytkowe
kamienice z podcieniami oraz ratusz, główny obiekt tego placu. Rynek jest
także dobrym punktem do zawarcia nowych znajomości w wolnym czasie.
Wszyscy byli zadowoleni z tej wycieczki.  Dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy. Wróciliśmy do domów zadowoleni i szczęśliwi, z
nietypowymi pamiątkami, np. w postaci znikającego atramentu lub
ogromnych okularów. Mamy wiele do opowiedzenia rodzicom oraz nadzieję,
że jeszcze kiedyś to powtórzymy, bo warto ! ;D
                                                                                    - Andżelaa ;3
                                 

Maciej Szczepański
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To nie będzie zwykła opowieść o
wampirach...

Poznajcie Łukasza, Pawła, Igora, Doriana i
Konrada oraz ich niekonwencjonalne
podejście do muzyki i życia.

  Phedora to zespół, który wziął na swój warsztat muzykę
progresywną i przedefiniował ją według własnego uznania,
pozbywając się z niej wszystkiego co zbędne. Muzyka tej
formacji potrafi rzucić na kolana największych twardzieli, poza
tym idealnie wprowadza w stan melancholii. Dzięki świetnej
pracy perkusisty ich muzyka nie męczy, wręcz zaskakuje,
nadając utworom Phedory unikalne brzmienie.
  Nieważne, z czym kojarzy ci się nazwa zespołu, jego muzyka
sama ukształtuje obraz tej piątki. 
  Moje ulubione kawałki? "Dragonfly" i "Hallelujah"

Składniki:
· Lody śmietankowe dobrej jakości
· Mleko
· Śmietanka 10%
· Pokruszone kostki lodu
· Opcjonalnie: owoce lub dodatki smakowe oraz

Kolorowa kuchnia, czyli...
Orzeźwienie w upalne dni!

Na książkę natknęłam się całkiem przypadkowo,
a mój wzrok przyciągnęła ciekawa okładka. Coraz
trudniej znaleźć książkę o wampirach, którego

1 czerwca – Święto Bułki
2 czerwca –Dzień Sąsiada, Dzień bez Krawata
3 czerwca – Dzień Dobrej Oceny
6 czerwca – Dzień bez Samochodu, Światowy Dzień Pocałunku
9 czerwca – Dzień Przyjaciela,
11 czerwca – Dzień podeptanych na śmierć w czasie tańca.
12 czerwca –Dzień Stylisty Paznokci
13 czerwca – Święto Dobrych Rad, Święto Siostry
15 czerwca – Dzień Wiatru
21 czerwca – Święto Muzyki, Dzień Deskorolki, Dzień Łaskotek
22 czerwca – Światowy Dzień „Garbusa”
24 czerwca – Dzień Przytulania
25 czerwca – Światowy Dzień Smerfa
30 czerwca – Dzień Motyla Kapustnika

      

       KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
                   WARTO WIEDZIEĆ!

.

Maciej Szczepański

.

http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/1_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/2_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/S%C4%85siad
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/3_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/6_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Dzie%C5%84_bez_Samochodu
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/9_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/11_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/12_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/13_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/15_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/21_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/%C5%9Awiatowy_Dzie%C5%84_Deskorolki
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/22_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/24_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/25_czerwca
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/30_czerwca


· Opcjonalnie: owoce lub dodatki smakowe oraz
cukier puder
Sposób przyrządzania:
Lody i śmietanę przekładamy do wysokiego
naczynia i dolewamy mleko do poziomu lodów.
Całość miksujemy. Dodajemy pokruszony lód a
następnie mieszamy (trzeba pamiętać, by się za
szybko nie rozpuścił). Wszystkie czynności
musimy wykonywać dosyć sprawnie, w innym
przypadku powstanie nam lodowe mleko.
Możemy modyfikować ten przepis, dopasowując
go do swoich upodobań. Warto dorzucić  dodatki
smakowe, takie jak owoce: banany i truskawki lub
rozpuszczoną i przestudzoną czekoladę.
Możesz również do ulubionego napoju (np. coli)
dodać skruszony lód.

trudniej znaleźć książkę o wampirach, którego
obraz nie będzie zbyt przesłodzony. Żyjemy w
czasach „Zmierzchu”, gdzie krwiopijcy są
przedstawieni jako biedne istoty. W powieści
Marcusa Sedgwicka pt: Królowa Cieni nie
znajdziesz takiego. Oto nowa wersja dobrze
znanego wam mitu o wampirach. Przejmująca
opowieść o utracie i odkupieniu. Trzeba pogodzić
się ze śmiercią, to część ludzkiej egzystencji.
"Jeśli ktoś ma dość nudnych, wymuskanych
wampirów „XXI wieku”, powinien poznać historię
Petera, który zapewne wiele by dał za łagodne i
sympatyczne dzieci nocy. Tymczasem, dostał co
dostał – żądne ludzkiej krwi, wstające z grobów,
poddane woli Królowej Cieni - upiory.” (LenaS)
Rainbow
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