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                     Eksponaty z Centrum Nauki Kopernika w Lublinie

 Klasy szóste dnia 19.02.2015r. wyszły z wychowawcami do prywatnej szkoły im. Jana 3
Sobieckiego. Podróż w obie strony odbyła się autobusami. Eksponaty były ciekawe, a
uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się im. Wszystkiego można było dotknąć,
wypróbować działanie. To bardzo nietypowa wystawa.
 Po obejrzeniu ekspozycji uczniowie pomaszerowali do szkoły, a z szkoły do domów,
ponieważ  po powrocie nie mieli lekcji. Wszyscy byli bardzo zachwyceni tą wycieczką.
Mamy nadzieję, że choć koniec naszej  edukacji w tej szkole już bliski, może jeszcze uda
nam się zobaczyć coś równie ciekawego.

...

...

DRODZY CZYTELNICY!
 ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, MOKREGO
UBRANIA W ŚMINGUS DYNGUS ORAZ SMACZNEGO JAJKA!

ŻYCZY WAM ZESPÓŁ ,,NASZYM OKIEM"

Żeby Wielkanoc w tym roku,
przyszła z sukcesem u boku.
Aby żyło się Wam zdrowo,
prywatnie i zawodowo.
Wielu, wielu chwil radosnych
i cudownej, ciepłej wiosny!

PISANKI

Pani Elmira BrzozowskaPani Elmira Brzozowska

Pani Elmira Brzozowska

NO
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                              Warto sięgnąć po klasykę
  Siedmioletnia Sara Crewe wiedzie życie jak z bajki. Ma bardzo bogatego
tatę. Z powodu problemów w ojczystym kraju dziewczynki, trafia ona na
pensję do Londynu. Na początku jest traktowana jak księżniczka - ma wiele
pięknych sukienek, kucyka, a nawet pokojówkę! W dniu jej jedenastych
urodzin dowiaduje się, że jej ojciec stracił wszystkie bogactwa i jest na skraju
życia. Kilka dni później przychodzi wieść, że tata Sary zmarł. Dziewczynka
przestaje być lubiana, z pięknego pokoju zostaje przeniesiona na poddasze.
Zostaje służącą. Mimo to, w swej wyobraźni nadal żyje w świecie piękna,
królestw i dobra. Dzięki nowej roli zaprzyjaźnia się z drugą służącą Becky
oraz z miłym szczurkiem - Melchizedekiem. Książka jest bardzo
pasjonująca i ciekawa. Dzięki niej możemy zobaczyć jak naprawdę żyły
,,małe księżniczki” oraz jak szybko można stracić wszystko, co się posiada.

                         Świat przyrody - zawsze zaciekawia
 Legwan Zielony z Ameryki Środkowej i Południowej jest największą
jaszczurką, jej długość może wynosić1,5m. Jest roślinożerny. Od
czubka głowy do końca ogona przebiega kolczasty, wysoki grzebień,
któremu zawdzięcza wygląd smoka.
 Salamandra jest płazem ogoniastym. Dorosłe osobniki mają do 23cm
długości. Żywią się dżdżownicami, ślimakami, owadami i pająkami. Są
jadowite. Jej jad może powodować ślepotę.
 Żółwie to bardzo stara grupa gadów. Żyły już 200milionów lat temu.
Obecnie żyje ok. 230 gatunków. Żółwie dzieli się na: lądowe, wodne
oraz lądowo-wodne. Wielkość waha się od 10 cm do 3 metrów.
Największe ważą ok. 500 kg. Znoszą od 1do 100 jaj, które zagrzebują w
piasku lub ziemi.

Dzień Kobiet

Najwięcej witaminy mają
polskie dziewczyny.

I to jest prawda,to jest fakt,
i chyba w całym w świecie,

piękniejszej nie znajdziecie...
 

Bukiet

                 Historia Dnia Kobiet

 Dzień Kobiet obchodzimy 8 marca. Coroczne
święto szacunku dla ofiar walki o
równouprawnienie kobiet. Pierwsze obchody
Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego
1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Święto to jako
międzynarodowe zostało ustanowione w 1910
roku. W Polsce obchodzone było na szeroką
skalę w czasach PRL. Obecnie nadal
kultywowane - mężczyźni wręczają znajomym
kobietom – matkom, żonom, partnerkom,
koleżankom kwiaty i drobne podarunki. NO

                                       Miś a niedźwiedź

25 lutego klasy 4C, 4B, 5B poszły na zajęcia MAF do kina Bajka. Uczyliśmy
się, że misie nie są tym samym co niedźwiedzie. Poznaliśmy historię
pluszowego misia oraz wojskowego niedźwiedzia Wojtka. Pod koniec zajęć
oglądaliśmy film Paddington. Film ten zawierał sceny dramatyczne:
trzęsienie ziemi i śmierć wujka Paddingtona, oraz sceny śmieszne:
używanie szczoteczek do zębów jako szczoteczek do uszu, polizanie
szczoteczki, napicie się płynu do mycia rąk, przepłukanie jamy ustnej w
muszli, utknięcie głowy misia w desce sedesowej, powieszenie się na
zbiorniku z wodą. Paddington kończy się Happy endem, a osoba usiłująca
skrzywdzić głównego bohatera zostaje ukarana. 
Zapraszamy na seans - ten film to naprawdę świetna rozrywka dla każdego!

Paddington Paddington

Jajka faszerowane z kolendrą i migdałami: 
SKŁADNIKI
• 3 jajka, ugotowane na twardo
• 1/4 cebuli, drobno posiekanej
• 3 łyżki kolendry, drobno posiekanej 
• 1 łyżka śmietany
• sól morska
• świeżo zmielony czarny pieprz
• 3 łyżki płatków migdałowych, zrumienionych na patelni
• 2 łyżki oleju do smażenia
PRZYGOTOWANIE
Jajka przekrój na połówki ostrym nożem. Wyjmój białka oraz żółtka i drobno siekaj na desce.
 • Delikatnie mieszaj z cebulką, kolendrą i śmietaną. Doprawiaj solą i pieprzem.
 • Włóż farsz do skorupek, przykryj migdałami, lekko je dociskając. 
 • Smaż na dobrze rozgrzanej patelni z olejem, od strony farszu.
 • Układaj na półmisku i dekoruję kolendrą i orzechami. Podaj z pikantną śmietaną i grzankami.

JAJKA

NODzień Kobiet

NO NO

NO
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Czy wiesz, że:
    
Okres świąteczny wolny od pracy był w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa bardzo długi. Wolne były trzy dni obecnego Triduum
Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielkim Piątek i Wielka Sobota, a poza tym
świętowano już w sposób radosny kolejne trzy dni po Wielkanocy, przez co
powstawało kolejne Triduum. Łącznie pierwsi chrześcijanie Wielkanoc
świętowali aż cztery dni. Z biegiem lat ilość dni świątecznych powoli topniała
aż do stanu obecnego.

   
 W średniowieczu komunię św. w Wielki Piątek przyjmował tylko kapłan.
Wynikało to z bardzo małego uczestnictwa wiernych w sakramencie pokuty
(pokuta była wtedy na ogół bardzo ciężka; często nie tylko modlitwa, ale
również praca fizyczna na rzecz Kościoła). W efekcie nawet w Mszale z
1570 r. zapisano wyłączność komunii dla kapłana jako formalne zalecenie.
Stan ten utrzymał się aż do 1956 r.

   
  Najstarsze pisanki pochodzą z terenów sumeryjskiej Mezopotamii i liczą
ponad 5 tys. lat. Nieco późniejsze pochodzą z Egiptu, Persji, Cesarstwa
Rzymskiego i Chin. W Polsce zwyczaj malowania wielkanocnych jajek
pojawił się najprawdopodobniej w X wieku.

                           ZBLIŻA SIĘ PRIMA APRILIS   !!!
 
         Prima aprilis święto obchodzone 1 kwietnia, z którym związane są
tradycje robienia żartów, celowego wprowadzania w błąd rodziny,
znajomych.  Zaczął być popularny w późnym średniowieczu. Obyczaj ten
dotarł do Polski z Europy Zachodniej przez Niemcy w epoce nowożytnej w
XVI wieku. Grecy wiążą historię tego dnia z mitem o Demeter i Persefonie.
Persefona miała zostać porwana do Hadesu na początku kwietnia. Matka
Demeter, szukając jej, kierowała się echem głosu córki, ale echo ją
zwiodło.     
  CIEKAWOSTKA :Prima aprilis z języka angielskiego  to dzień żartów .

     Pierwszy kwietnia już niedługo, więc czas zaplanować ciekawy psikus, a
i pamiętać, by tego dnia być szczególnie uważnym!

Powodzenia!

   Śmigus -dyngus to zwyczaj  związany z  Poniedziałkiem Wielkanocnym.
Dawniej był obrzędem wyrażającym radość po odejściu zimy i nadejściu
wiosny. Polegał m.in. na oblewaniu dam wodą i chłostaniu.To słowo kojarzy
się ze świętem, które dziś polega na oblewaniu każdego wodą. Najpierw to
święto było znane na wsi, lecz dzisiaj wszyscy znają ten szczególny
dzień.W każdym regionie Polski Lany Poniedziałek wygląda troszkę inaczej.
Współcześnie najlepszą zabawę w tym dniu mają dzieci i młodzież.
Dostępne są nawet specjalne sprzęty do lania się wodą np. pistolety, jajka -
śmigusówki. Ciekawostką jest, że do oblewania używa się kilku kropli
perfum. Można sobie wyobrazić jak pachnie dama po skropieniu przez kilku
mężczyzn...

ŚMIGUS - DYNGUS

KWIECIEŃ ZA PROGIEM,
                                                           WIELKANOC TUŻ, TUŻ

           Ostatnia próba przed sprawdzianem!

   W piątek 06.03.2015r. odbył się czwarty i ostatni próbny sprawdzian
szóstoklasisty, tym razem przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo
Oświatowe. Uczniowie oprócz analizy tekstu popularnonaukowego oraz
wiersza mieli zredagować z polskiego opis fotografii.  Matematyka znów
okazała się trudniejsza. Zaskoczyło nas policzenie objętość sześcianu.
 Do prawdziwego sprawdzianu zostało zaledwie tylko dwa tygodnie. 
 
   Niestety, 1 kwietnia nie Prima aprilis będzie dla nas najważniejsze, lecz jak
najlepsze napisanie sprawdzianu. Mamy nadzieję, ze CKE będzie
wyrozumiała i przygotuje dla nas niezbyt trudne zadania.

DOBRE RADY PRZED SPRAWDZIANEM:
1 W dzień przed sprawdzianem nie myśl o nim i  pójdź z koleżanką do kina
albo na lody.
2 Wieczorem przejrzyj notatki i przeczytaj je kilka razy.
3 W dniu egzaminu wstań wyspany i koniecznie zjedz śniadanie.

A NA EGZAMINIE:
1 Staraj się pracować szybko.
2 Zacznij od zadań, w których jesteś pewnien odpowiedzi.
3 Każde zadanie sprawdź co najmniej dwa razy (błędy ortograficzne,
interpunkcyjne, poprawność wykonanych zadań)
4 Kilka razy przeczytaj polecenie każdego zadania.
5 W zadaniach wielokrotnego wyboru przeczytaj wszystkie podpunkty i
twierdzenia.
POWODZENIA! ...

NO
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                  LATAJĄCY KUFER
Dnia 3 marca 2015 roku wybraliśmy się z klasą
1c do Teatru Lalki i Aktora na spektakl „Latający
kufer”. Przedstawienie rozpoczęło się o godzinie
11.30 i składało się z dwóch aktów. 
Z zainteresowaniem przyglądaliśmy się
scenografii, choreografii i słuchaliśmy muzyki.
Podziwialiśmy grę aktorów i na zakończenie
nagrodziliśmy ich występ gromkimi brawami.
Oliwce najbardziej podobał się turecki taniec, a
Małgosi opowiadanie baśni „Brzydkie kaczątko”
przez Hansa Andersena. Spektakl dostarczył
nam wielu niezapomnianych wrażeń.
                              Uczniowie z klasy 3a

                 ZAJĘCIA Z PSAMI
W naszej szkole w klasach 1a i 1b  prowadzony
był eksperymentalny program prowadzony przez
dogoterapeutkę panią Judytę Popiołek. Zajęcia
odbywały się  2 razy w tygodniu przez około dwa 
miesiące. Dzieci z klasy 1a uwielbiały te
spotkania. Bardzo się cieszyły, kiedy psy Fany i
Inka przychodziły do sali. Uczniom najbardziej
podobało się karmienie psów z ręki oraz
wszystkie zabawy ze zwierzętami. Dzieci
dowiedziały się jak należy dbać o psy oraz jak
powinniśmy zachowywać się wobec obcych
czworonogów. W przyszłym roku szkolnym
podobne zajęcia planowane są też w klasach
pierwszych.Zajęcia z psem

Latający kufer

                                          PISANKI, DRAPANKI, KRASZANKI...
Ze Świętami Wielkanocnymi nierozerwalnie związane są pisanki. Można je tworzyć na wiele sposobów.
W zależności od techniki zdobienia świąteczne jajka mają różne nazwy. Kraszanki są to jajka
gotowane w barwnym wywarze powstałym z naturalnych składników. Dla przykładu kolor brązowy
można uzyskać z łupin cebuli, różowy z soku buraka, a zielony z pędów młodego żyta. Drapanki
powstają poprzez drapanie ostrym narzędziem wybarwionego jajka. Pisanki można zrobić rysując
roztopionym woskiem wzorki na skorupce. Potem zanurza się jajka w barwniku. Oklejanki są
ozdobione suszonymi kwiatami, tkaninami, włóczką, a nalepianki są oklejane wycinankami z
kolorowego papieru. Ażurki to pisanki ażurowe, które wykonuje się z wydmuszek jaj. Powstają
poprzez nawiercenie wzorków i malowanie farbą akrylową. CIEKAWOSTKA:
W dawnych czasach wierzono, że kto umyje się wodą z miski, na dnie której leżała pisanka, zachowa
zdrowie i urodę. Wierzono, że skorupki pisanek położone pod drzewami owocowymi zapewnią obfitość
jabłek, gruszek i śliwek, a zmieszane z karmą dla drobiu sprawią, że kury będą się dobrze niosły, a
kurczęta, kaczęta i gąsięta będą się dobrze i zdrowo chowały. Pisanki

                    BAJKOPISANIE
Zachęcamy uczniów klas 4-6 do udziału w
Szkolnym Konkursie Literackim „Bajkopisanie”.
Zadaniem uczestnika jest napisanie bajki lub
baśni o dowolnej tematyce. Do pracy można
dołączyć własnoręcznie wykonane ilustracje.
Prace należy oddać do pani Bożeny Igras  do dnia
30.04.2015 r. Szczegółowe informacje na temat
konkursu znajdują się na stronie internetowej
szkoły oraz na tablicy przy bibliotece szkolnej.
Fragmenty nagrodzonych prac zostaną
zamieszczone w gazetce szkolnej „Naszym
okiem”. Życzymy uczestnikom konkursu
ciekawych i oryginalnych pomysłów.
               Zespół dziennikarski z kl. 3b

WIERSZ „WIOSNA”
 Wiosna zawitała do nas dziś.
 Obudził się nawet bury miś.
 Wiosną jest zawsze bardzo pięknie,
 Kolorowe kwiaty wyglądają wdzięcznie.
 Już coraz bielsze są piękne chmury,
 Że aż z radości lecą do góry.
 Wiosna to jasna pora roku,
 Ciepło jest nawet po zmroku.
 Wiaterek lekki szumi wokoło,
 Wpadł pod samochodowe koło.
 Już jest zielone wszystko,
 Trawa, drzewa i duże krzaczysko.
            Tomasz Pruszkowski kl. 3b

ZAKUMPLUJ SIĘ Z "KUMPLEM"
W naszej szkolnej czytelni pojawiło się nowe czasopismo „Kumpel”. Jest to dwutygodnik przeznaczony
dla uczniów klas 1-3. W każdym numerze znajdziecie komiks, Strefę śmiechu, Rymowanki –
Zgadywanki, Kumplową Encyklopedię Zwierząt. Ponadto uczniowie z klasy III znajdą przykładowe
testy kompetencji. Naszym zdaniem każdy młody czytelnik wybierze tutaj dla siebie coś ciekawego.
Tomasz Pruszkowski – "Z przyjemnością czytałem czasopismo „Kumpel”. Najbardziej podobał mi się
komiks „„Ada, Junior i Pirat - Serce z kamienia”. W tym odcinku poznajemy historię psa Pirata, który się
zgubił. Ada po znalezieniu psa powiedziała „Jesteś. Kamień spadł mi z serca!”. Jeżeli chcecie się
dowiedzieć co znaczą jej słowa, koniecznie przeczytajcie ten komiks w numerze 3/2015". Konstancja
Pawluk – "Chętnie czytam czasopismo „Kumpel”. W numerze 2/2015 najbardziej podobały mi się
Rymowanki – Zgadywanki. Jest tam bardzo wesoły wiersz pt. „Jak Maciuś chciał zostać atletą”. Obok
wiersza znajdują się rebusy nawiązujące do jego treści". Zachęcamy do miłego i twórczego spędzenia
czasu z „Kumplem”. 
                                                                             Zespół dziennikarski z kl. 3b

NO
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