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Numer 78 10/19

Nowy rok szkolny - nowe wyzwania!

Mamy nowy sztandar!

Pierwszaki przyjęte w poczet uczniów

Narodowe Czytanie

 Mija drugi miesiąc nauki, a tyle już za nami!
    Witaliśmy nowy rok szkolny akcją Przerwany Marsz - byli
z nami przedstawiciele pokolenia Dzieci Wojny.
  W ramach Czytania Narodowego mieliśmy bliskie
spotkanie z "Katarynką" Bolesława Prusa.
   3 X przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia nowego
sztandaru szkoły połączoną ze ślubowaniem kl. I.

Jakub Powałka

Jakub Powałka



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 78 11/2019 | Strona 2  

www.juniormedia.plNie dla
Kujonów

                       Dyskoteka!

     
      Gdy maluchy skończyły swoją dyskotekę, zaczęliśmy my,
czyli klasy 5-8. Zaczęła się ona o godzinie 18, a skończyła o
godzinie 20. Na początku śpiewaliśmy i  skakaliśmy do
naszych ulubionych piosenek. Zrobiliśmy jedno wielkie kółko i
tańczyliśmy w nim. Później niestety, był problem z muzyką, ale
prowadzący sobie  z tym poradzili w przeciągu 10 minut i z
powrotem wszystko działało.
    Śpiewaliśmy również piosenkę  dla jednej z naszych
nauczycielek.  Następnie tańczyliśmy belgijkę. Mieliśmy
również - jak młodsze klasy- wybory Mistera.Chłopak, który
został Misterem, wybrał osobę, z którą chciał zatańczyć, a my
zrobiliśmy kółko, w którym oni tańczyli.
    Po tym wszystkim znowu zaczęliśmy się bawić i  powstały
dwa kółka: jedno - klas siódmych i ósmych, a drugie - klas
szóstych.
     Gdy zabawa dobiegała końca, wszyscy zmęczeni poszli do
domów.                                             

                                                                K.B. :) 

     08.10.2019 roku odbyła się dyskoteka z okazji Dnia
Chłopaka. Od godziny 16 do godziny 18 bawiły się dzieci z
klas 1-4. Dzieci tańczyły i śpiewały do różnych piosenek,
między innymi : "Pszczółka Maja '', "Soczek z pomarańczą'' ,
"Mama ostrzegała" i wielu, wielu innych.
      Później miały wybory  Mistera Szkoły. Dziewczynki
ustawiały się w kolejkę i głosowały na chłopaka, który miałby
wygrać. Gdy zostało około 15 minut do końca ich dyskoteki,
zrobiły pociąg i chodziły, śpiewając, po korytarzach.
     Pod koniec dzieci były zawiedzione, że dyskoteka się już
kończy, ale grzecznie   poszły do domów.

Mister Szkoły klas I-
IV
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                   Moda na czasie

Jak wiadomo, moda się zmienia co jakiś czas i nigdy nie wiadomo, co na
siebie włożyć. Tak szczerze, to każdy ma prawo ubierać się, jak chce, a nie
tak, jaka jest moda. Zapamiętaj, że każdy ma swój styl! I nie słuchaj kogoś,
kto mówi, jak masz się ubrać! Zawsze, ale to zawsze każdy będzie się
ubierał inaczej. Najlepiej założyć dżinsy, a do tego pasek. Będą pytania o
koszulkę, więc koszulkę kupcie sobie większą i włóżcie w spodnie. 

Myślisz o tym, jaką bluzę kupić? Na topie są teraz bluzy oversize.
Wiadomo, że co jest modne, drożej kosztuje, ale niestety trzeba przeżyć.
Może kiedyś będzie promocja na tę bluzę, którą chcecie sobie kupić. Kto
wie? Najbardziej typowe ceny  bluz oversize to ok. 70-80 zł. Czasami, jak
ma się tak zwanego "farta", to nasz przyjaciel lub przyjaciółka mogą
sprzedać o wiele taniej niż w sklepie. Zawsze możecie kupić bluzę lub
firmowe ubrania w lumpeksie, a wasz portfel będzie jeszcze zapełniony i
będzie można sobie kupić np. jedzenie, artykuły szkolne i tym podobne.
Pasek? Żaden problem - wystarczy pojechać np. do Lubartowa, a np. w
Tesco znajdziecie pasek za ok. 30 zł. Można znaleźć i tańsze paski, ale
trzeba trochę poszukać. Buty, buty i jeszcze raz buty. Ehh to jest problem.
Moim zdaniem buty można kupić np. na targu w czwartek, w Ostrowie
Lubelskim i nie będzie trzeba się wysilać i jeździć do Lublina lub Lubartowa
po jedną parę butów :) Teraz sobie myślicie: - A co jeśli nie będzie takich
butów, jak chcę, na targu? Można je kupić przez internet, a jeśli już trzeba,
to pojechać do innego miasta. 

                                                   
                                                                       Wiktoria Matyjaszczyk

PS. Przepraszam wszystkich chłopaków, którzy to czytają, ale pisze to
dziewczyna, która się nie zna na modzie chłopaków.

pinterest



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 78 11/2019 | Strona 4  

www.juniormedia.plNie dla
Kujonów

              Zwierzaki Słodziaki
            ciekawostki o kotach 

               Szkolne Śmieszki

Jeśli jeden nauczyciel nie da rady
uczyć dzieci ze wszystkich

przedmiotów, to jak można oczekiwać,
że jeden uczeń nauczy się ze

wszystkich przedmiotów?

-------------------------------------------------------
W ŁÓŻKU:

Jest 6:00 zamykasz oczy na 5 minut,a
gdy je otwierasz jest 6:45.

W SZKOLE:
Jest 13:00 zamykasz oczy na 5 minut,a

gdy je otwierasz jest 13:01

Fakt nr 1: Kocury częściej są lewołapne, zaś kotki – prawołapne.

Fakt nr 2: Koty wydają się z siebie ponad 100 różnych dźwięków. Każdy
mruczek bez problemu „przegadałby” psa, który operuje zaledwie… 10
różnymi dźwiękami.

Fakt nr 3: To koci, a nie psi mózg bardziej przypomina ludzki.Koci mózg
jest biologicznie bardziej zbliżony do ludzkiego. Badania wykazały, że
podobieństwo sięga aż 90%.
.

Fakt nr 4: Sfinksy wcale nie są bezwłose.

Fakt nr 5: Obecność włosków w kocich uszach nie jest przypadkowa.
Tworzą rodzaj izolacji i pomagają przefiltrowywać dźwięki. Chronią też
wnętrze ucha przed zanieczyszczeniami.

Fakt nr 6: Koty mogą pić wodę morską. Kot może napić się słonej wody i nic
mu się nie stanie. Kocie nerki są w stanie odfiltrować sól i wykorzystać
oczyszczoną wodę do nawodnienia. Pod tym względem mruczki mają nad
nami wyraźną przewagę!

Fakt nr 7:  Koty rozpoznają swoje imiona i odróżniają je od innych ludzkich
słów. Tak więc twój kot rozumie, gdy go wołasz – jeśli nie reaguje, to
najprawdopodobniej dlatego, że… nie ma ochoty.

                                                                                 Autor: Agata Kufe
                                                                                        (www.koty.pl)

pixaxbay
http://www.janusznosacz.pl/1511/pjoter-w-szkole

https://www.koty.pl/author/agatakufel/
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         Zmiana patrona naszej szkoły 

  03.10 2019 roku odbyło się poświęcenie sztandaru w naszej
szkole. Nowym patronem w miejsce Zygmunta Starego został
Jan Paweł II. 
   Na początku o 8:00 poszliśmy do klas na pierwszą lekcję (
tylko te klasy, które miały na 8:00) z wychowawcą.                  
   Po godzinie na dużym korytarzu odbyło się zebranie
wszystkich klas, a tam każdy dostał pamiątkowy długopis i
został poczęstowany tortem. Następnie całą szkołą poszliśmy
do kościoła na mszę świętą, którą celebrował biskup siedlecki
Kazimierz Gurda. 
   Po zakończonej mszy świętej wyruszyliśmy do szkoły na
poświęcenie sztandaru i ślubowanie pierwszoklasistów.
   Później oglądaliśmy przedstawienie, w którym uczestniczyli
uczniowie z naszej szkoły. Był to niezapomniany dzień.
                                                                                      K.B.
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                 Wiersze ze szkolnej ławki .
W HOŁDZIE DLA PATRONA          

 

 

       Patron

Jan Paweł  II Polak kochany              
Jest na patrona naszej szkoły
wybrany.                                                   
Jesteśmy dumni z Ojca Świętego.        
Będziemy wszyscy się modlić
do Niego.                                                  
By nas prowadził drogą mądrości        
I  w naszych sercach
na zawsze gościł.   

                  Autor: Jagoda Tkaczyk       
   

              
                  JAN PAWEŁ II        

Janie Pawle, Patronie nasz 
chronisz nas przez cały czas.  
Ksiądz Biskup przybędzie 
na to wydarzenie  -
sztandaru szkoły poświęcenie.
Jesteśmy dumni, że nosimy Twe imię. 
Pamięć o Tobie nie zaginie.                    
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                           AUTORZY :    
                                   Wiktor Miciuła,      
                                  Kacper Woźniak    
                                                       

Wiktoria Mazurek
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    Jesień z przymrużeniem oka

          ***
  Jesień
  hajsu pełna
  kieszeń.

  Jesień
  na przypale 
  cały wrzesień.

  Jesień
  żółte liście
  puste drzewa
  a do szkoły chodzić trzeba.

  Jesień
  lepsza od lata
  w dzieciństwie
  mówił mi to tata.

  Jesień
  ciemno już o siedemnastej 
  a ja wracam o szesnastej.
                               AUTORZY: Grzegorz Kulik
                                                    Adam Kołton
                                                   Dorian Sadura
                                                   Adam Abramowski
                                                    Radek Kalisz

,                          

          "Złota Jesień''
                             Jesień
                             Liść złoty
                            lekki jak piórko
                         z gałązki na gałązkę
                          nosi złotą jesień.

                                   Jesień
                                Złota wiewiórka
                       błyszcząca na drzewie
                           z gałązki na gałązkę
                                nosi złoty orzech.

                                Jesień
                              Złote drzewo
                         duże jak szkoła
                       łapie chmury na niebie
                        z gałązki na gałązkę
                          spuszcza złoty liść.

AUTORZY;
                 Sandra Dawidek
                 Nikola Płowaś
                 Wiktoria Matyjaszczyk
                 Zuzann Grygiel
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                   Jesienny Czar 

        
                    Jesienny lis

Jesień 
lis złoty 
przemierza lasy z kropelką ciepła 

Jesień 
lis pomarańczowy 
przemierza lasy z kropelką nadziei

Jesień 
lis brązowy 
wpatruje się w liście z kropelką tęsknoty 

autorzy:Martyna Skolska,
            Ola Pydyś, 
            Wiktoria Mazurek 

            
        
                              Liście 

Jesień
kolorowe liście bawią się w berka 

Jesień 
bociany odlatują do ciepłych krajów 

Jesień
robi się zimno i często pada deszcz 

Jesień
zaczyna być smutno,dzieci siedzą w domach

Jesień
jest zawarta w tych wszystkich słowach.

autorzy:Marcin Daszczyk, 
             Gabriel Kozicki, 
             Filip Lato 

Jesień to wyścig ślimaków,
codziennie grzybobranie
spadające liście drzew
i zbieranie kasztanów.

Jesień to piękne pora roku,
piękne dywany liści
i grzyby chowające się
pod leśną kołderką

Jesień to ptaki szybujące na wietrze...

Autorzy:Oliwia Kołkiewicz, 
Oliwia Szczepańska , 
Julia Wołowicz , 
Alicja Wolska 

  
                         Nie mijam

     Nie mijam

Nie mijam ludzi potrzebujących mojej pomocy 
Nie mijam kałuży w nocy 
bo kiedy deszcz nas zmoczy 
my też potrzebujemy paru kocy 
do pomocy 

autorzy: Łucja Lato,Julia Kosiak 

                    Jesienny czas

           Jesienne kasztany
Jesień
lśniące kasztany
zgubiły kolczaste czapeczki
spadając
z drzewa na ziemię.
Jesień
brązowe kasztany
czekają na dzieci
by zrobiły z nich kasztanowe ludziki.
Jesień
kasztany biedne
popękane
dzieci ich nie chciały
umierają pod warstwą starych liści i śniegu.

  Autorzy: Martyna Szymula,
                Dagmara Nierychlewska,
               Wiktoria Wodnicka,
                Klaudia Szkuat
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Wiersze o jesieni

         Kukurydziany las

Czemu te liście szeleszczą?
Ciekawe pomysły w mej głowie 
się mieszczą.

Czemu te ptaki śpiewają?
Ludzie kukurydzę zbierają?

Czemu te buty stukają?
Dzięcioły w lesie pukają?

                       AUTORZY:
                Joasia Spaczyńska
               Julia Wołnysz
               Szymon Markiewicz
               Karol Matyjaszczyk

Jesień

Jesień 
kolorowa,ponura,deszczowa
kasztany spadają z drzew
z gałązki na gałązkę
drżący listek spada.

Jesień
złota, słoneczna,ciepła
liście przybierają barwy
z gałązki na gałązkę 
słoneczny promień pada.

Jesień
puste drzewa - liście zdjęte
kolorowe i przejęte
z gałązki na gałązkę 
na ziemię opadają.

                      AUTORZY:
                    Kaja Bartkowicz
                   Natalia Drabik
                    Daria Bliźniuk

 

       ***

Jesień 
kolorowe liście, brązowe kasztany.
Każdy z nas zbiera je z uśmiechem.

Jesień 
ptaki śpiewające, pszczoły latające
dzieci biegają szybciej niż zające.

Jesień
cudowna pogoda, spokojna szkoła
właśnie się zaczyna moja przygoda.

                                AUTORZY: 
                             Julia Kosiak
                             Łucja Lato
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                       Weź, nie pytaj!
                        Weź, poczytaj!

             Przepis na:   PĄCZUSIE Z SERKA HOMOGENIZOWANEGO

Składniki:
300g serka homogenizowanego waniliowego
3 jajka
1,5 szklanki mąki pszennej
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
olej do głębokiego smażenia

Jak należy przygotować:
Serek wymieszać z jajkami (można roztrzepać rózgą kuchenną). Dodać
przesianą mąkę pszenną, proszek do pieczenia, sól. Dokładnie wymieszać.

W szerokim i płaskim garnku rozgrzać olej do temperatury 175*C. Łyżką
nakładać porcje ciasta na rozgrzany olej (żeby było lepiej pomagać sobie
małą łyżeczką),można od czasu do czasu maczać łyżkę w odłożonym oleju
(by ciasto się do niej nie przyklejało). Smażyć do złotego koloru. Na końcu
można posypać je cukrem pudrem.
       SMACZNEGO!
                                                                                        Z.G.

 Jak ziarnka piasku Joanny Jagiełło

Anna i Nina były jak dwie krople wody. Albo dwa
ziarnka piasku. Identyczne. Papużki nierozłączki,
które wiedziały o sobie wszystko.
Kiedy Nina zdecydowała się na desperacki krok,
Annie rozsypał się świat. Teraz składa go na
nowo, kawałek po kawałku, i próbuje wyjaśnić, co
właściwie się wydarzyło… Tylko czy będzie w
stanie znieść prawdę?

Cezary Harasimowicz za książkę Mirabelka

 Tę pełną nadziei, wiary i miłości historię kilku
pokoleń opowiada rosnąca na warszawskich
Nalewkach mirabelka.
Mirabelka, która jest narratorem tej
opowieści, rosła naprawdę. Przetrwała wojnę,
getto, Zagładę, stalinizm, budowę
okolicznych domów, ale nie przetrwała
naszych czasów. Ścięto ją podczas budowy
apartamentowca… 

Dorota Suwalska Tabletki na dorosłość
Wszystko miało się skończyć, kiedy je połknie.
Wreszcie stanie się dorosły i będzie mógł
zlekceważyć załamującą nad nim ręce mamusię.
Oleje mającego i tak wszystko gdzieś tatusia.
Zignoruje zapatrzone w siebie dziewczyny.
Wypnie się na nic nierozumiejących kumpli.
Wyśmieje nauczycieli złośliwie stawiających pałę
za pałą... 

 "Syn wiedźmy" Kelly Barnhill

Syn wiedźmy to piękna klasyczna baśń, z
elementami fantasy, opowiadająca o potędze
przyjaźni i sile ducha. Wypełniony magią Ned,
któremu matka czarownica wszyła duszę
tragicznie zmarłego brata bliźniaka, ucieka przed
zbójecką szajką. 

www.przepisownia.pl
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