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      7 XII w niedzielę odbył się w ostrowskim Centrum Kultury kolejny już charytatywny
koncert "Dzieci Dzieciom". Obejrzeliśmy aż 24 występy grup oraz solistów. Wśród nich
zaprezentowali się uczniowie, a także absolwenci naszego gimnazjum. Uczestnicy pokazali
się z bardzo dobrej strony. Oklaskom nie było końca! A należy dodać, że sala była „nabita
po brzegi” - rodzice i dziadkowie chcieli obejrzeć popisy swoich najmłodszych pociech.
Mogliśmy nie tylko posłuchać znanych piosenek, ale także podziwiać popisy taneczne, grę
na instrumentach, nawet minispektakle teatralne. 
   Równocześnie z koncertem odbywał się kiermasz ciast przygotowany przez
wolontariuszy ze szkolnego Caritasu, którzy uzbierali niebagatelną sumę 847, 50 zł.
Pieniądze będą przeznaczone na zakupy do świątecznych paczek dla rodzin w trudnej
sytuacji materialnej. Obok stoiska z ciastami znajdował się stolik wolontariuszy Szlachetnej
Paczki. Można było również zakupić oryginalne stroiki przygotowane przez uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej.  
   Było to długie popołudnie obfitujące w wiele wrażeń. 

~Patison :D 

Śnieg… Odwieczny symbol
zimy i Świąt Bożego
Narodzenia. Uciecha dzieci
i zmora dorosłych. 

Niestety, nie co roku
możemy podziwiać ten
mięciutki biały dywan. Są
lata, kiedy śnieg nie pada
nawet w Wigilię. Mamy
grudzień, do świąt coraz
bliżej, a tu zaledwie czasem
coś poprószy i szybko
stopnieje. Dzieci z
niepokojem spoglądają w
chmury, wypatrując
materiału na śnieżki i
bałwany. Więc apelujemy,
jeśli ktoś go widział lub
cokolwiek wie, niech się
odzywa!   ~Bartolomeu XD

Pilnie poszukiwany... 
ŚNIEG!       

                 

              Dzieci Dzieciom
.

Maciek Szczepański

.

.

.



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 40 12/2014 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNie dla Kujonów

 Otrzęsiny pierwszaków
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27 listopada odbyła się dyskoteka andrzejkowa połączona z otrzęsinami klas
pierwszych. „Kociaki” miały za zadanie przedstawić w grupach za pomocą
żywej rzeźby wylosowane hasła (co wcale nie było takie proste - no bo jak tu
się ustawić, aby utworzyć na przykład lisa lub auto?). Pierwszacy zostali też
solidnie „upiększeni” przez drugie klasy kolorowymi  farbkami (na szczęście
zmywalnymi). Świetnie się przy tym bawili. Ten dzień na pewno pozostanie 
w ich pamięci na długo.                                                      Andżelaaa
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                 Sportowe emocje

Dziewczyna z Ostrowa
została Miss!

            Jeszcze tylko angielski... 

COŚ Z INNEJ BAJKI...
           Wierszyki haiku

   Klasy III piszą teraz próbne testy gimnazjalne. Wtorek przeznaczony był
na część humanistyczną: pierwszy test obejmował zadania z zakresu
historii i wiedzy o społeczeństwie. Kiedy wyszliśmy z klas, jedni po godzinie,
inni później, zaczęliśmy porównywać swoje odpowiedzi, komentować
niektóre zadania. Jak się mówi: "Ilu ludzi, tyle opinii". Dlatego jedni uważali
egzamin za całkiem łatwy, inni w większości zadań po prostu strzelali i liczyli
na szczęście. Po niedługiej przerwie pisaliśmy kolejny test, mianowicie język
polski. Tym razem większość uczniów stwierdziła, że zadania zamknięte nie
sprawiały trudności, jednak temat rozprawki był dość trudny. (Tutaj mała
rada dla młodszych kolegów i koleżanek: Czytajcie lektury! Bardzo Wam się
to przyda.)
Dziś, w środę, pisaliśmy część matematyczno-przyrodniczą. Na początek
godzina na napisanie testu z przedmiotów przyrodniczych (geografia,
chemia, biologia, fizyka). Tutaj największe trudności  sprawiała fizyka i
biologia. Po przerwie mieliśmy półtorej godziny na napisanie egzaminu z
matematyki. Jest to przedmiot uważany za jeden z najtrudniejszych, dlatego
i wyniki mogą być różne. Bądźmy jednak dobrej myśli ! :)
Jutro czeka nas angielski - część podstawowa i rozszerzona. Trzymajcie
kciuki!                                                                                 Aga

.

W ubiegłą niedzielę, 7 XII wszyscy
przeżywaliśmy ogromne emocje, a to za sprawą
Weroniki Marzędy, która wzięła udział w
konkursie Miss Polski i otrzymała aż dwa tytuły:
Miss Widzów Polsatu oraz IV wicemiss. Jest to
ogromny sukces. Chyba wszyscy się z niego
cieszyli, bo przecież okazało się, że dziewczyna
pochodząca z małej miejscowości może
naprawdę wiele osiągnąć.  Dzięki Weronice o
Ostrowie znowu usłyszała cała Polska, jak to było
niedawno po „zmartwychwstaniu” staruszki. Tym
razem na szczęście obyło się bez cudów.
Wygrała, bo wyróżniała się urodą  spośród innych
kandydatek!

.

     
    4 grudnia w naszej szkole odbył się 
III Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt.
Przyjechały do nas trzy drużyny: z Uścimowa,
Skrobowa i Woli Sernickiej. 
   Mecze były rozgrywane do dwóch wygranych
setów na zasadzie „każdy z każdym”.
Zawodniczki z naszego gimnazjum ostro
walczyły, do końca się nie poddawały i zdobywały
punkty. Nie obyło się bez małych kontuzji… 
   Ostro kibicowaliśmy naszej drużynie, która
zaprezentowała się znakomicie i zajęła I miejsce!
W składzie grały: Angelika Baran, Patrycja
Leszczyńska, Kamila Koperczak, Aleksandra
Koperczak, Aleksandra Szymanek, Aleksandra
Ziółkowska, Magda Kucharska, Agnieszka
Domańska i Karolina Łubkowska. 
    II miejsce zajęły dziewczyny ze Skrobowa, 
 III – Wola Sernicka, a IV – Uścimów. 
 Wielkie gratulacje i czekamy na dalsze sukcesy! 
                                       Andżela & Asia

.

.

Nad moim domem
Przelatują gawrony
Zapada wieczór.

Jakaż biel -
Płatek po płatku
Sypie się z białych chmur.

2014/2015
Jedynki, piątki –
Mój dzień powszedni.
                                  (autorzy: uczniowie kl. IIb)
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DOBRE KINO
 "Zostań, jeśli kochasz"

 
Na pewno komuś z Was kiedyś, z jakiegoś
powodu, zebrało się na refleksje typu: "Co,
gdybym miał/a wypadek?", "Jak zachowywaliby
się ludzie, których znam?", "Odwiedziliby mnie w
szpitalu?”. Główna bohaterka tego filmu podczas
jazdy samochodem z rodzicami i młodszym
bratem ma straszny wypadek. Budzi się, ale ku jej
zdziwieniu nie jest widziana przez ratowników.
Zauważa siebie, zakrwawioną, wnoszoną do
karetki... Jeszcze  przed tą tragedią  dziewczyna
staje przed trudnym wyborem. Jeśli zdecyduje się
opuścić dom, by podążać za muzycznymi
marzeniami, straci miłość swojego życia. W
wyniku wypadku wszystko się zmienia, a Mia
zawieszona przez jeden dzień między życiem a
śmiercią, musi zdecydować, po której stronie
zostanie."Zostań, jeśli kochasz" to historia o
znajdowaniu swojego miejsca na Ziemi,
umiejętności żegnania się z przeszłością i
przyjmowania tego, co nadchodzi.
Polecam ją wszystkim - chłopakom i
dziewczynom. Nie dość, że zabijecie nudę w te
zimne wieczory, to może Was czegoś nauczy?
Sami zobaczcie! 
                                                Aga

SPORTY ZNANE I NIEZNANE 
                            water polo

  
   Oto następna odsłona naszego cyklu " Sporty
znane i nieznane". Tym razem przedstawiamy
water polo, czyli piłkę wodną. Jest to dyscyplina
uprawiana zarówno przez kobiety, jak i
mężczyzn. W każdej drużynie znajduje się  7
zawodników. 
  Zawody piłki wodnej (mecz) rozgrywane są w
basenie pływackim. Od 1900 r. dyscyplina ta
znajduje się w programie letnich igrzysk
olimpijskich i jest uprawiana w ponad 100
państwach świata. 
   Największą popularnością cieszy się głównie w
Europie. Obecnie funkcjonuje w Polsce
kilkanaście klubów piłki wodnej.
                                                        ~Patison

                           Świąteczne pierniki

SKŁADNIKI :  
1/2 szklanka miodu 
160 g mąki pszennej 
100 g cukru 
1 żółtko 
125 g masła 
1/2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżeczki przyprawy do pierników 
1 szczypta soli 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA : 
1. Rozgrzać piekarnik do 180°C 
2. Miód mocno podgrzać, a następnie dodać do
mąki i wymieszać. Po przestygnięciu dodać
cukier, żółtko, masło, sodę, przyprawy i szczyptę
soli. Wymieszać wszystko. 
3. Zagnieść ciasto i rozwałkować do grubości ok.
0,5 cm. Wykrajać ciasteczka o dowolnych
kształtach.
4. Pierniczki układać na blaszce wyłożonej
papierem do pieczenia. Piec 15 minut w 180°C.
                                             ~Andżelaaa 
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Piłka do water polo
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