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Nowy rok szkolny z "Inką"

Wszyscy czytaliśmy
"Przedwiośnie"!

   3 września 2018 r. rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.
Rok pełen wyzwań, który z pewnością przejdzie do
historii,gdyż w czerwcu szkołę opuści ostatni rocznik
gimnazjalistów i pierwszy rocznik ósmoklasistów.
Wszystkich czeka wytężona praca, aby pozytywnie zdać
egzaminy i dostać się do wybranej szkoły.
   Inauguracji roku szkolnego patronowała Danuta
Siedzikówna, "Inka", sanitariuszka żołnierzy wyklętych,
skazana w 1946 r. na śmierć wyrokiem Wojskowego Sądu
Rejonowego w Gdańsku. Jej niezłomna postawa  ma być
przykładem dla współczesnej młodzieży, by nigdy się nie
poddawała, zawsze walczyła do końca, zmagała się z
trudnościami i problemami, bo: "Kto nie walczy, już
przegrał"...
   Edukacyjne zmagania rozpoczęło w tym roku 249
uczniów: 55 w oddziałach gimnazjalnych i 194 w oddziałach
szkoły podstawowej. Ogółem mamy w szkole 14 oddziałów.
   Wszystkim życzymy powodzenia i samych celujących!

   Nasza szkoła od wielu lat  angażuje się w akcję
"Narodowego Czytania" arcydzieł literatury polskiej. Jest
to przedsięwzięcie  organizowane przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 roku.  Tegoroczna
odsłona Narodowego Czytania odbywała się w
jubileuszowym  roku 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, dlatego Pan Prezydent zaprosił Polaków do
czytania  książki Stefana Żeromskiego  pt. Przedwiośnie.
  Narodowe Czytanie w Ostrowie Lubelskim zwykle
odbywało się w parku miejskim, czyli w centrum naszego
miasteczka. Uczestniczyli w nim zwykle nieliczni
uczniowie,choćby z tego powodu, że odbywało się w sobotę.
  Aby zaangażować w to przedsięwzięcie większą ilość
osób, zmieniliśmy termin i zorganizowaliśmy akcję w
szkole. Relację z uroczystości znajdziecie wewnątrz
numeru.
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 O szklanych domach i nie tylko...

   Akcję "Narodowego Czytania" postanowiliśmy przeprowadzić w szkole w
ciągu dwu dni: 19 i 20 września. Pierwszego dnia spotkali się uczniowie klas
IV - VII, zaś kolejnego - klasy VIII  i oddziały gimnazjalne. W nastrojowym
klimacie, przy świecach mogliśmy posłuchać fragmentów powieści
czytanych przez przedstawicieli klas, zaproszonych gości (Burmistrza
Ostrowa Lubelskiego - Józefa Gruszczyka, Sekretarza Gminy - Sylwię
Szczepańską, dyrektora Biblioteki Samorządowej - Katarzynę Zalewską),
panią dyrektor Katarzynę Równiak oraz nauczycieli: Izabelę Domańską -
Wysok i Jarosława Goździa. Wszyscy spisali się znakomicie.
  Czytaniu towarzyszyły stosownie dobrane podkłady muzyczne oraz
fragmenty filmu. Sylwetkę autora przybliżała  okolicznościowa tablica i
wystawa książek. Na zakończenie odbył się miniquiz dla najuważniejszych
słuchaczy. Nagrodami były kolorowe zakładki  z cytatami z Przedwiośnia.
Dodajmy, że z pytaniami zdecydowanie lepiej poradzili sobie uczniowie klas
młodszych:) 

Czytają czwartoklasiści...

... klasa Vb

Słuchaliśmy uważnie i wszystko wiemy :)

Czyta pani dyrektor...

Pan burmistrz Józef Gruszczyk
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  Jak "sprzątaliśmy świat"

Zgodnie z tradycją nasza szkoła i w tym roku przystąpiła do akcji
sprzątania.  Od maluszków z klasy I po najstarszych gimnazjalistów -
wszyscy ratowaliśmy środowisko, aby było czyściej i przyjemniej. Każda z
klas w wyznaczonym terminie udawała się pod opieką nauczycieli na
przydzielony sobie teren "uzbrojona" w worki na śmieci oraz foliowe
rękawice.
  Wydawać by się mogło, że niczego już nie zbierzemy, wszak wszyscy są
zobowiązani  do wywozu śmieci, a społeczeństwo mamy coraz bardziej
świadome i wyedukowane w tym względzie. Otóż nic bardziej mylnego. Las
nadal okazuje się dobrym miejscem  na biesiadowanie, po którym pozostają
puste butelki i różne odpadki. Efektem półgodzinnego spacerku
gimnazjalistów były pełne worki śmieci plus jedna stara opona!
  "Świat poprawiać - zuchwałe rzemiosło" - narzekał niegdyś Ignacy Krasicki.
Może  i zuchwałe, jednak poprawiajmy - wciąż i do skutku.

Największe "trofeum"

... a dziewczyny spacerkiem...

Chłopcy dźwigają...

Prawie jak na grzybobraniu;)
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 Pokazy z fizyki  Jedziemy na "Dywizjon 303"

Corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, organizują „Pokazy z Fizyki” dla
uczniów. Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację
tematycznie dobranych, ciekawych, a nieraz wręcz fascynujących młodzież
eksperymentów fizycznych. Prezentowane są zarówno doświadczenia
trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i te, które
przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym
zakresie.
Wyjazd na pokazy to już tradycja w naszej szkole. W poniedziałek 17
września grupa uczniów klas III gimnazjum wybrała się na pokazy do
Lublina. Prezentowane doświadczenia dotyczyły fizyki latania i zabawek,
światła i oka oraz zjawisk fizycznych zachodzących na Ziemi m. in. zjawisk
optycznych w atmosferze. Teoria połączona z praktyką bardzo zaciekawiła
młodzież, która chętnie brała udział w eksperymentach przedstawianych
przez wykładowców. Pokazy przebiegały w atmosferze zabawy i z dużą
dozą humoru.

W oczekiwaniu na autobus zróbmy sobie zdjęcie ;)

  Prawie równocześnie podczas wakacji do kin weszły dwa filmy o
legendarnym Dywizjonie 303- angielski i polski. Wybraliśmy  się na polską
produkcję.  „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” to opowieść o polskich asach
przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera.
 W filmie nie ma  fikcyjnych bohaterów, z wyjątkiem dwójki niemieckich
pilotów. Wszyscy piloci dywizjonu 303 są prawdziwi, w napisach końcowych
widzimy nawet zdjęcia aktorów obok zdjęć pilotów, których odgrywali.
  Kilka scen zapadło nam w pamięci, a sam film na ogół bardzo się podobał: "
Ten film według mnie był bardzo ciekawy, ponieważ była w nim pokazana
miłość do ojczyzny i był wątek romansowy. Bardzo podobała mi się scena,
kiedy śpiewano nasz hymn narodowy". "Jedna scena utkwiła mi w pamięci -
gdy kapitan Urbanowicz tłumaczył Polakom, żeby się nie poddawać i zmienił
słowa Anglików"; "Scena, która najbardziej zapadła mi w pamięci, to gdy
niemiecki pilot bombardował szpital" ;"wybuch angielskich samochodów".
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GOTOWANIE Z POMYSŁEM
               ciasto ZEBRA

      ZWIERZAKI SŁODZIAKI

Składniki:

5 jajek
2 szklanki mąki + 3 łyżki
1,5 szklanki cukru
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2/4 szklanki oliwy
1 szklanka ciepłej wody
1 łyżka kakao
1 zapach, np. waniliowy lub migdałowy

Wykonanie:
Oddzielić żółtka od białek -ubić pianę, dodać cukier. Stale dodawać po  1
żółtku i mąkę  zmieszaną z proszkiem do pieczenia. Do ubitej piany
dodawać na przemian ciepłej wody i oliwy (zostawić 1 łyżkę oliwy). Wlać
zapach. Podzielić ciasto na dwie części: do jednej dodać 2 łyżki mąki; do
drugiej dodać 2 łyżki kakao,resztę oliwy i 1  łyżkę mąki. Wlewać do blachy
na środek okrągłej tortownicy na przemian: łyżka białej masy, łyżka ciemnej
masy. Piec ok. 45-50 minut w temperaturze 180 stopni.
Smacznego!

  
Kot wabi się Filemon. Ma białą-szarą sierść. Jest  zwykłym dachowcem.
Ten kot jest miły i nie drapie. Jeśli pogłaszcze się go raz, to nie można
przestać, bo będzie się tulił.
                                                Kaja

  Piesek wabi się Morton. Jest ze mną już ponad trzy miesiące. Jego rasa
jest mieszana. Gdy wejdzie się na podwórko, to on będzie skakał. 
   Cieszę się, że jest ze mną, nie wyobrażam  sobie życia bez niego i mojego
drugiego psa Dejzi.

  Kaja
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DOBRA   KSIĄŻKA   DOBRY FILM

68 pokojów istnieje naprawdę. Są to miniaturowe pomieszczenia stworzone
na początku XX wieku. Największa wystawa pokojów (znanych jest w sumie
około 100) jest zainstalowana w Instytucie Sztuki w Chicago. 
Kolekcja dzieli się na część amerykańską i europejską; można w niej
odnaleźć zarówno średniowieczne zamkowe komnaty jak i luksusowe
pokoje plantatorów z Południa Ameryki.
  Podczas szkolnej wycieczki do Instytutu Sztuki Ruthie i Jack znajdują w
korytarzu prowadzącym na zaplecze wystawy Pokojów  magiczny kluczyk,
który w krótkim czasie rozpala ich wyobraźnię. Zafascynowani znaleziskiem
postanawiają ponownie odwiedzić muzeum, tym razem bez kłopotliwego
nauczycielskiego nadzoru i spróbować wyjaśnić pochodzenie oraz
przeznaczenie klucza.
   Kiedy w korytarzu Ruthie bierze do ręki klucz, zaczyna dziać się coś
dziwnego: dziewczynka zmniejsza się niczym Alicja w Krainie Czarów do
rozmiarów pozwalających jej na wędrówkę miniaturowymi pokojami.
Razem z Jackiem przemierzają fantastyczne wnętrza odkrywając, że wraz
z nadejściem nocy zaczyna na nie działać magia: każdy pokój stanowi
bramę do świata z przeszłości, a dokładniej do epoki, z której pochodzi
wnętrze.
   "68 pokojów" to książka na wskroś przesiąknięta magią, uświadamia, że
magię można odnaleźć w każdym miejscu, a cały świat jest przesycony jej
okruchami - wystarczy tylko odrobina wyobraźni i chęć przeżycia przygody,
by otworzyły się przed nami wrota do nieznanej krainy.

Głównym bohaterem filmu jest Auggie.  To niezwykle inteligentny, zabawny i
przepełniony marzeniami dzieciak, kochający pasjami “Gwiezdne wojny”
(jego ulubiona postać to Boba Fett). Jednak los zgotował niezbyt miłą
niespodziankę, towarzyszącą mu od urodzenia do końca życia. Na skutek
niezwykle rzadkiej mutacji genów chłopiec urodził się ze zdeformowaną
twarzą, która dopiero po licznych operacjach zaczęła choć trochę
przypominać ludzką. Fakt jednak jest taki, że Auggie, biorąc pod uwagę
obowiązujące standardy piękna, jest odrażająco brzydki.
Chłopak marzy o byciu kosmonautą i przy okazji próbuje ukrywać swą twarz
przed światem, chodząc w hełmie astronauty przez sporą część dnia.
Prawdziwy test jednak dopiero przed nim. Jego rodzice zdecydowali, że po
latach nauczania w domu, nadeszła pora, aby Auggie poszedł w końcu do
publicznej szkoły i zmierzył się ze światem oraz ludźmi. Co go czeka? Jak
przyjmą go dzieci w szkole? Czy nie będą mu dokuczać? Zobaczcie sami. 


