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 WOLNA! NIEPODLEGŁA!
Z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości
uczniowie naszej szkoły przygotowali piękne widowisko
"Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy" , które zostało wystawione
dla uczniów oraz dla społeczności lokalnej w Centrum
Kultury. Młodzi aktorzy w formie pantomimy wspartej
znakomicie dobranym tłem muzycznym pokazali
najważniejsze wydarzenia z naszych dziejów - m. in.
początki państwowości, wielkie bitwy, zabory, odzyskanie
niepodległości, wojny. Nie obyło się bez odniesienia do
historii lokalnej (założenia Ostrowa i historii
odrestaurowanej  XVII - wiecznej kapliczki  w parku
miejskim). Widowisko momentami było niezwykle
przejmujące, a gra młodych aktorów zrobiła na widowni
ogromne wrażenie.

Aby pozostać w patriotycznym nastroju, przypominamy
piękny wiersz Tadeusza Różewicza zatytułowany
"Oblicze Ojczyzny"

Ojczyzna to kraj dzieciństwa 
Miejsce urodzenia 
To jest ta mała najbliższa 
Ojczyzna 

Miasto miasteczko wieś 
Ulica dom podwórko
Pierwsza miłość 
Las na horyzoncie 
Groby 

W dzieciństwie poznaje się 
Kwiaty zioła zboża 
Zwierzęta 
Pola łąki 
Słowa owoce 

Ojczyzna się śmieje 

Na początku ojczyzna 
Jest blisko 
Na wyciągnięcie ręki 

Dopiero później rośnie 
Krwawi 
Boli
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       SZKOŁA PAMIĘTA

  KONKURSY RECYTATORSKIE

    Porządkowanie grobów, odwiedzanie miejsc pamięci to tradycja naszej
szkoły, w tym roku wpisująca się w akcję #SzkołaPamięta zainicjowaną
przez MEN.
   Od wielu lat członkowie SK Caritas porządkowali groby - szczególnie te
zaniedbane i opuszczone, a także groby osób zasłużonych dla lokalnej
społeczności, np. partyzantów. nie musieliśmy więc jakoś szczególnie
przygotowywać się do akcji ministerstwa.  Poszczególne klasy wybierały się
ze zniczami do miejsc pamięci, zapaliły tez lampki na grobach dawnych
nauczycieli z naszej szkoły. Warto pamiętać - to cząstka naszej lokalnej
historii.

  5 XI odbyły się w Lubartowie eliminacje powiatowe do XXIII Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę dzielnie reprezentowali: Karolina
Markiewicz (kl. VIII), Marcin Daszczyk (kl. VI b), Oliwia Szczepańska (kl. VI
b), Dominika Sawuła (kl. II) i Julia Musik (kl. II). 
   Wszyscy spisali się znakomicie. Konkurencja była spora - jury musiało
przesłuchać aż 153 uczniów w różnych kategoriach wiekowych (od
maluszków aż po licealistów). 
   Na tym etapie wyróżniony został Marcin Daszczyk, który recytował
wiersz Juliana Tuwima "Dwa wiatry". Tematyka tegorocznych eliminacji
dotyczyła przyrody, ekologii. Hasło konkursu brzmiało: "Pamiętajcie o
ogrodach".
  Z kolei nagrodę w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Zbigniewa
Herberta, który odbył się 20 listopada w Zespole Szkół nr 2 w Lubartowie,
zdobył Mateusz Chomicz - uczeń klasy VIII.
W tym roku recytatorzy, a w konkursie rywalizowało 24 uczniów - mieli
przygotować dwa utwory: jeden - Zbigniewa Herberta, drugi zaś - Czesława
Miłosza. Gratulujemy Mateuszowi i Marcinowi!

https://www.facebook.com/hashtag/szko?apami?ta?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAXWawDztIjT9n5Qze3rIWaYEVHvQZ6wX9Yauj1VvrlCjl-aJKML72IfE0VQAqxDhpAR7A5vnRNYqzUVJ0A5XDs1Y9X2Cd9dCnIO7wJERbhaboeUTk0J6c33fmTP4V6vlMadfT3cP5dKhACVBzuyDvH_DiNrojiWJu4yQBweZD3-G6PYD-3qolGXMAe71kB7_fcctu8kftAL80liWTEs-MMZJZZmiVaqq6RC0Eo4YRIrD2KPukpADG02httVrdv2r5OrYCzS_yiGAg2czB5AkivgHckg4Osn_5W03Q7YfAbEBKGEOyLxRQh7_GORNzUbbpnW7dANYQhSrHgJSnS_O0LYr_q&__tn__=%2ANK-R
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           SZKOŁA DO HYMNU!

 FESTIWAL PIOSENKI ŻOŁNIERSKIEJ 
     I PATRIOTYCZNEJ

    8 XI nasza szkoła wzięła udział w akcji #SzkołaDoHymnu. 
  W uroczystej atmosferze, z towarzyszeniem pocztu sztandarowego o
godz. 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego. 
    Mogliśmy też obejrzeć widowisko patriotyczne "Byliśmy, jesteśmy,
będziemy", które zostało  też wystawione dla lokalnej społeczności               
11 XI o godz. 12.00 w Centrum Kultury. 

14 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce odbył
się XVI Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. 
   Naszą szkołę reprezentowały: Julia Musik z kl. II, Julia Woźniak, Oliwia
Siwek, Maja Czuchryta i Jagoda Tkaczyk (wszystkie z kl. V) oraz Karolina
Markiewicz z kl. VIII. 
    Z radością informujemy, że Karolina Markiewicz oraz Julia Musik
wyśpiewały I miejsca! 
   Gratulujemy zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów.
Udanego występu gratulujemy również dziewczynkom z klasy V:)

https://www.facebook.com/hashtag/szko?adohymnu?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDbsWvnGHfRKkMI40wIZeVyFBgszKHzjOArc2mSEbqdzF8u76EwFMCKoo4zbBkTLCXgT16dGEFvDS8lGFDHPVdwdl6x9ggD_eeuNlFZ91yB55esWu4RwBy_KsECOfEFQbE6D-aQHjw8isolN1VaOQLsYsBc4cHX7zR8PLcXWRcMOr9lDW5d79sx6I9aITARBRe5jncq_U0sHMpz-I5a0ye1_y3mmufgoPsWiO4k5MnKgtXDyJGVnqNfz0WMba0TJJq9zvMv-0ElBOdC-cldjBZYhbZhOE-x6v9Wsw0xvVuKU9kZn3_iEDKQMWKpOb2YAaL_dNietNlV8plM87IWUBbUn1Ef&__tn__=%2ANK-R
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  SZLAKIEM "KAMIENI NA SZANIEC"

15 listopada 2019 roku uczniowie klasy 7 i 8 udali się na wycieczkę do
Warszawy szlakiem "Kamieni na szaniec". Wyjechali z samego rana, by w
pierwszej kolejności udać się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Wraz
z panią przewodnik odwiedzili groby: Aleksandra Kamińskiego, autora
"Kamieni na szaniec" oraz głównych bohaterów lektury - Jana Bytnara, ps.
"Rudy", Aleksandra Macieja Dawidowskiego, ps. "Aleks" oraz Tadeusza
Zawadzkiego, ps. "Zośka". Na grobach zostały zapalone znicze - symbole
pamięci. 
Następnie wycieczka udała się do Muzeum Więzienia Pawiak. Uczniowie
oglądali cele więzienne, wysłuchiwali treści krótkich liścików pisanych przez
ludzi więzionych na Pawiaku. 
Kolejnym punktem programu było Liceum im. Stefana Batorego, gdzie
uczyli się bohaterowie "Kamieni na szaniec". Zostaliśmy oprowadzeni przez
uczennice liceum, które w ciekawy sposób opowiadały o historii szkoły.
Następnie mogliśmy zobaczyć Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy alei
Szucha, gdzie przesłuchiwano i poddawano torturom więźniów Pawiaka. 
Po krótkiej przerwie na obiad udaliśmy się do Muzeum Żydów Polskich
POLIN. Wszyscy uważnie słuchali słów przewodnika, który zachęcał do
poznania historii Żydów na ziemiach polskich. Tak zakończyła się
wycieczka. Uczniowie wrócili z niej zadowoleni i bogatsi o wiele ciekawych
informacji.
(Relacja - Angelika Haraszczuk,� zdjęcia Angelika Ziółkowska �)
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 GÓRNICZE TRADYCJE I ZWYCZAJE

  18 XI gościliśmy w szkole uczniów z pobliskiego Zespołu Szkół.
Przedstawili nam trudy górniczej pracy oraz zwyczaje i tradycje górnicze.
Na zakończenie odbył się quiz wiedzowy. Mogliśmy również wysłuchać
opowiadania "Francikowa przygoda". 
  Z okazji  górniczego święta - Barbórki uczniowie zachęcali do wzięcia
udziału w konkursach plastycznych. Okazało się, że wyróżnienie otrzymał :
Paweł Abramik z kl. III.

     WARSZTATY CEL - ROZWÓJ

   21 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli  w warsztatach z
zakresu koncentracji i motywacji do nauki, zarządzania czasem,
wyznaczania i osiągania celów, asertywności oraz radzenia sobie ze
stresem i tremą. Było bardzo emocjonująco. 
  Szczególne wrażenie zrobiły specjalne okulary dające obraz
rzeczywistości po alkoholu, narkotykach i dopalaczach. Każdy chciał je
przymierzyć, aby osobiście przekonać się, jaki obraz rzeczywistości ma
osoba uzależniona i pozostająca pod wpływem używek. 
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  DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W MUZEUM BOMBKI CHOINKOWEJ

  Dzień Pluszowego Misia co roku obchodzimy 25 listopada. 
To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica
powstania tej maskotki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji,
obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził
swoje setne urodziny.
Oczywiście my też kochamy misie, więc tego dnia przynieśliśmy je do
szkoły i zrobiliśmy pamiątkowe fotki :)

Choć do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze chwilka, to młodsi
uczniowie naszej szkoły rozpoczęli już przygotowania do tego
wspaniałego czasu. Jednym z symboli bożonarodzeniowych jest
choinka, a na niej bombki i dlatego 07 listopada 2019 r. uczniowie z
klasy drugiej i dwóch trzecich udali się do magicznego miejsca -
Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Chcieli na własne oczy
zobaczyć jak powstają te piękne, niepowtarzalne, choć kruche ozdoby
choinkowe. Wizyta w słynnej fabryce bombek to główny punkt 
wycieczki, ale nie jedyny. W planach był również krótki pobyt w
jednym z piękniejszych polskich miast - Sandomierzu.
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ZWIERZAKI SŁODZIAKI WEŹ NIE PYTAJ, WEŹ POCZYTAJ!

Detektyw Erik Vogler – kryminał
dla nastolatków!
 Erik Vogler to bardzo specyficzny chłopak, który nie trawi swojej
babci (z wzajemnością). Pech chciał, że zamiast lecieć do Nowego
Jorku z tatą, musi pojechać właśnie do niej. I to w czasie, gdy akurat
szaleje seryjny morderca. Kto by pomyślał, że podczas nieobecności
ojca Erik zostanie wmieszany w niezwykle mroczną historię… 
 Książka jest przeznaczona dla czytelników powyżej dwunastego roku
życia. W pierwszych rozdziałach zabawna, w ostatnich trzymająca w
napięciu niemal do ostatniej strony. 
 Jeśli lubisz historie z dreszczykiem - ta książka jest dla Ciebie!

 Jako że w listopadzie obchodzimy Dzień Pluszowego Misia, w tym
numerze przedstawiamy MISIE, czyli niedźwiadki!
  Czy wiecie, że;
1. Niedźwiedzie widzą też w kolorze, co jest bardzo rzadkim zjawiskiem w
świecie zwierząt?

Większość ssaków nie rozpoznaje barw, ponieważ ich oczy wyposażone są
jedynie w receptory, które są w stanie odebrać informację na temat jasności
danego punktu, ale nie posiadają dodatkowych receptorów, które
pozwoliłyby rozpoznawać barwy.Niedźwiedzie natomiast widzą w kolorze.
Badania wykazują też, że niedźwiedzie są krótkowidzami. Dlaczego? Dieta
niedźwiedzi składa się w dużej części z owoców, więc dla miśków
najważniejsze jest to, żeby widzieć rzeczy, które są blisko :)

2.Niedźwiedzie polarne są największymi drapieżnikami lądowymi na Ziemi!

Niedźwiedź polarny, stojąc na tylnych łapach, może osiągać aż 3,35 m
wzrostu. Przypomnijmy sobie, jak wysoko wisi kosz do koszykówki – biały
niedźwiedź miałby go na wysokości szyi! Wyobrażacie to sobie?

3.Niedźwiedzie mają doskonały węch – lepszy od ludzi, psów i ogólnie od
większości ssaków.

4. Naukowcy porównali DNA pochodzące rzekomo od yeti z bazą danych
genomów różnych zwierząt. Z badań wynikło, że yeti to potomek dawnych
niedźwiedzi polarnych!

5. Niedźwiedź polarny potrafi wykryć pożywienie (rybę) pod lodem o
grubości nawet 2 km.
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