
Naszym okiem
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 22 w
Lublinie
ul. Rzeckiego 10
20-637, Lublin

Numer 63 05/21

Lato, lato, lato czeka...
Drodzy czytelnicy!

 My, czyli redakcja szkolnej gazetki  Naszym okiem, życzymy
Wam udanych wakacji. Niech będą bezpieczne, pogodne,
radosne, spokojne i przyjemne. 
Gdzie byście nie byli - nad morzem czy w górach, w mieście czy
na wsi, w Polsce czy za granicą, w dżungli czy na sawannie,
pamiętajcie o dobrej zabawie. Odpoczywajcie czynnie oraz
nabierajcie sił do pracy w nowym roku szkolnym. 
Do zobaczenia we wrześniu! Wakacje!

Międzynarodowy
Dzień Dziecka to
święto obchodzone
1 czerwca. Zostało
ustanowione w
1954 roku przez
ONZ. Główną ideą
święta jest
popularyzowanie
integracji wśród
dzieci.

                                           DZIEŃ MATKI
Tradycja celebrowania Dnia Matki, która zachowała się do dziś
powstała w Stanach Zjednoczonych w 1908 r. Wówczas
Amerykanka Anna Jarvis po raz pierwszy ku czci swojej zmarłej
mamy zorganizowała obchody na cześć wszystkich matek i ich
poświęcenia dla rodziny. W 1914 r. w USA Dzień Matki
ogłoszono świętem państwowym, które do tej pory obchodzone
jest tam w drugą niedzielę maja. W ten dzień w szkołach,
najczęściej w młodszych klasach, organizowane są spotkania, a
dzieci przygotowują upominki dla swoich mam.
Pamiętajcie, że 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca!

Porady na wakacje
1.  Kąp się tylko w miejscach do tego przeznaczonych, na
strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach.
2.  Pływając na sprzętach wodnych, zawsze noś kapok.
3.  Nie wbiegaj i nie wskakuj rozgrzany do zimnej wody, najpierw
ochlap się, by przyzwyczaić skórę do zmiany temperatury.
4.  Pamiętaj o ochronie przed słońcem. 
5.W czasie upałów pij dużo wody i zawsze noś nakrycie głowy.
Przed wyjściem na zewnątrz posmaruj się kremem z filtrem.
Bezpiecznego wypoczynku!

Dzień Matki w 4b

Michał Niećko kl.7b

Dzień Dziecka
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Kakegurui - To anime o tym samym tytule
wyprodukowana przez MAPPA w lipcu 2017r.
Animacja została ogłoszona za pośrednictwem filmu
promocyjnego opublikowanego przez firmę Square
Enix. Pierwsze dwa odcinki zostały zaprezentowane
na pokazie 23 czerwca 2017r., A regularne transmisje
trwały od 1 lipca 2017r. do 23 września 2017r., a
ostatni odcinek to oryginalny odcinek anime
przygotowany przez Homurę Kawamoto, jednego z
twórców mangi.

Lew to jeden z największych kotów, wśród
kotowatych ustępuje wielkością tylko tygrysowi.
Długość ciała niektórych samców do 2,5 m, ogona do
1,1 m, waga do 250 kg. Sierść dorosłych zwierząt jest
jednolita, najczęściej płowa, niekiedy żółtawobrunatna
lub czerwonawobrunatna. Samce mają ciemniejszą
grzywę (jako jedyne kotowate), która z wiekiem staje
się jeszcze ciemniejsza. Bywa ona przedłużona aż na
brzuch, w postaci pasma długich włosów, które także
wyrastają na końcu ogona, a wśród nich ukryty jest
rogowy kolec.Maja Sadurska

Lwy są w stałych grupach złożonych z 4-6.
Członkowie grupy polują wspólnie na zebry, antylopy,
impale i bawoły. Nie odważają się atakować jedynie
dorosłych słoni, nosorożców, bawołów i goryli. Samce
z reguły pozostawiają to zajęcie bardziej
doświadczonym w polowaniu lwicom. Niektóre młode
osobniki wygonione ze swej grupy rodzinnej nie dążą
do tego, by przyłączyć się do innej i stają się
włóczęgami. Przerażający ryk lwa rozlegający się w
nocy na sawannie paraliżuje na moment wszystkie
zwierzęta w okolicy. Ryczący lew nie jest groźny, bo
ryczy, gdy jest najedzony lub zaniepokojony, a w
takich przypadkach nie atakuje.

Maja Sadurska

 Jeśli chodzi o farby akrylowe to osobiście polecam
farbki Loveart. Nie jest to jakaś znana marka, lecz
bardzo dobra jakość, można je znaleźć na platformie
zakupowej „Allegro”. Bardzo polecam rozwijanie w
sobie pasji rysowania i malowania, gdyż jest to
 bardzo odstresowujące i satysfakcjonujące zajęcie.
Powodzenia w rysowaniu ;)

RYSOWANIE 
Które ołówki czy kredki są najlepsze? Zawsze te,
które są dla nas najwygodniejsze i spełniają nasze
oczekiwania. Można poszukać gotowych zestawów
rysunkowych dobrej marki. Dają one możliwość
zakupu wszystkich niezbędnych przyborów
malarskich w zależności od stopnia zaawansowania
malującego. Zawsze, gdy szukamy produktów,
kierujmy się marką, która gwarantuje jakość i
satysfakcję z malowania. Ja polecam miękkie ołówki
grafitowe Koh-i-noora (zestaw 12 ołówków to koszt
około 30 złotych) i bardzo dobrej jakości kredki
Polycolor tej właśnie marki (komplet 24 kredek to
koszt około 70 złotych). 
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ZAKSA

Anime My Hero Academia

Zaksa Kędzierzyn Koźle podbija Europę!

Zaksa wygrała ligę mistrzów triumfując nad Trentino Itlas 3 do 1 w setach. Mecz odbył się w Weronie 1 maja
2021 roku. W Kędzierzynie grali:

Łukasz Karczmarek, Jakub Kochanowski, Krzysztof Rejno, Benjamin Toniutti, Adrian Staszewski, Bartłomiej
Kluth, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, David Smith, Dominik Depowski, Rafał Prokopczuk, Mateusz
Zawalski, Paweł Zatorski, Korneliusz Banah
Wyniki w setach: 1 set- 25-22 dla Zaksy, 2 set- 25-22 dla Zaksy, 3 set- 25-20 dla Trentino i w 4 secie-28-26   
 dla Zaksy. 
Wielkie brawa dla świetnych siatkarzy z Kędzierzyna!!! Drużyna z Włoch nie poddawała się, ale jednak uległa
potężnej Zaksie. 
Zachęcam wszystkich do uprawiania siatkówki, bo to bardzo fajny sport. Przed nami wakacje, więc piłki w ręce
i  ruszajcie doskonalić umiejętności!

My Hero Academia ( japoński :����������� , Hepburn : Boku no
Hīrō Akademia ) to japońska manga o
superbohaterach napisana i zilustrowana przez Kōhei
Horikoshi . Historia opowiada o Izuku Midoriya , chłopcu
urodzonym bez supermocy (zwanych Quirks) w świecie, w
którym stały się one powszechne, ale który wciąż marzy o
zostaniu superbohaterem. Jest rozpoznawany przez All Might,
największego bohatera Japonii, który wybiera Midoriya na
swojego następcę i dzieli się z nim swoim darem po
rozpoznaniu jego potencjału, a później pomaga mu zapisać go
do prestiżowej szkoły średniej dla bohaterów na treningu.

Seria ukazała się w Weekly Shōnen Jump  od lipca 2014 r., A
jej rozdziały zostały zebrane w 30 tomach tankōbonów od
kwietnia 2021 r. 
Seria zainspirowała także liczne spin-offy mangi, takie
jak My Hero Academia Smash !! , My Hero Academia:
Vigilantes i My Hero Academia: Team-Up Missions , a
także serial anime Jego pierwszy sezon
był emitowany w Japonii od kwietnia do czerwca 2016
r., A następnie drugi sezon od kwietnia do września
2017 r., Trzeci sezon od kwietnia do września 2018
r., Czwarty sezon od października 2019 r. Do kwietnia
2020 r., A piąty sezon miał premierę w marcu 2021.

INTERNET

Internet
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 Dzień Dziecka w naszej szkole 
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka nie odbywały się lekcje w szkole, Klasy wychodziły na wycieczki, odbył się
również mecz, nauczyciele przeciw licealistom. Licealiści wygrali 5:4. Klasy 5a, 5b i 4b zamiast lekcji wybrały
się do Parku Ludowego. Było bardzo miło, wszyscy przyjemnie wspólnie spędzili czas. 
Bardzo wyczekujemy dalszych wspólnych wyjść, wycieczek i wyjazdów. 

Naszym Okiem
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Komiks Komiks

Komiks Komiks Komiks

Komiks

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
MISYJNY „MÓJ SZKOLNY
KOLEGA Z MISJI”
 Jest nam miło poinformować, że
nasz kolega Piotr Michalak z kl.4b
został laureatem konkursu
misyjnego. Zajął I miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Zamieszczamy więc w naszej
gazetce pracę Piotra oraz jego
wcześniej narysowane komiksy.

Na str. 6. zamieściliśmy prace
innego naszego kolegi - Michała
Smarzewskiego z kl. 4b.
Życzymy miłej lektury! NO NO

NO NO NO

NO
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Zwiedzamy Lubelszczyznę 
 Michal Smarzewski  - praca konkursowa
Jutro przyjedzie do mnie Yander. Yander mieszka w
Malenje w Angoli i ma 11 lat. Chciałbym pokazać mu
lubelskie zabytki.
Pierwszego dnia planuję zabrać go do Zamku
Lubelskiego. Najpierw zobaczymy kaplicę Świętej
Trójcy, wieżę zamkową i lochy. Na końcu zwiedzimy
wystawy. Zamek w Lublinie został pierwotnie
wybudowany w XII wieku, a w XIV wieku za
panowania króla Kazimierza III Wielkiego wzniesiono
murowany zamek. Wieża zamkowa prezentuje trochę
odmienny styl romański, a XIV – wieczna kaplica –
styl gotycki.   Po zwiedzaniu zamku zwiedzimy
lubelską katedrę, której budowę ukończono w 1625
roku. Kościół ufundował Bernard Maciejowski. Katedra
została zbudowana już w barokowym stylu, mimo to w
pewnych miejscach można doszukać się detali
renesansowych. W 1752 roku kościół został
odbudowany po pożarze. W 1757 roku jego wnętrze
pokryto iluzjonistycznymi freskami. Ich autorem jest
Józef Mayer, nadworny malarz króla Augusta III Sasa.
  Drugiego dnia pojedziemy do Zamościa. Wizytówką
Zamościa jest Rynek Wielki. Pokażę Yanderowi
piękne kamienice i ratusz. Rynek Wielki stanowi
przykład jednego z najwspanialszych XVI – wiecznych
placów w Europie. 

Został zaprojektowany przez włoskiego architekta
Bernardo Morando, jako plac reprezentacyjny na wzór
antycznego „forum publicum” lub włoskiej „piazzy”.
  Następnego dnia pokażę mu pałac Zamoyskich w
Kozłówce, gdzie będziemy oglądać różne obrazy i
wystawy. Pałac ten został wzniesiony około 1742 roku
dla rodziny Balińskich według projektu Józefa
Fontany. W 1799 roku stał się własnością rodziny
Zamoyskich. We wnętrzach pałacowych zachował się
autentyczny wystrój z przełomu XIX i XX wieku w stylu
Drugiego Cesarstwa. W środku pałacu mieści się:
sień pałacowa, klatka schodowa, gabinet hrabiego
Konstantego Zamoyskiego, sypialnia hrabiego
Konstantego Zamoyskiego, łazienka I, salon mały,
sypialnia hrabiny, salon czerwony, salon biały, gabinet
hrabiego Adama Zamoyskiego, sypialnia hrabiego
Adama Zamoyskiego, pokój egzotyczny, łazienka II,
pokój kredensowy, jadalnia i biblioteka.
  Kolejnego dnia pojedziemy do Kazimierza Dolnego,
aby zobaczyć ruiny Zamku
w Kazimierzu Dolnym i Kościół farny św. Jana
Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła. Zamek został
wybudowany w połowie XIV wieku przez króla
Kazimierza III Wielkiego. Pierwotnie była to budowla
obronna z budynkami mieszkalnymi, basztą oraz
wieżą nazywaną wieżą Łokietka. 

Warownia zmieniła się w dobie renesansu –
powiększono dziedziniec, a zamek zwieńczono
attykami. Za czasów króla Augusta II zamek został
zniszczony i ograbiony przez Szwedów. Później
zamek odbudowano. Od początku XIX wieku
pozostaje jednak ruiną.
  Po obiedzie pójdziemy do kościoła. Parafia została
erygowana1 stycznia 1325 r., a kościół parafialny
wybudowano w I połowie XIV w. w stylu gotyckim. W
połowie XVI wieku gotycka świątynia ucierpiała
podczas pożaru, odbudowano ją dopiero po
kilkudziesięciu latach. 
  Ostatniego dnia pojedziemy do Pałacu Czartoryskich
w Puławach. Początki tego pałacu sięgają II połowy
XVII wieku i są związane z dziejami rodów
magnackich: Lubomirskich, Sieniawskich i
Czartoryskich. Pierwszy zamek obronny powstał w
Puławach w latach 1671-1676 dla marszałka
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Budowla
miała kształt prostokąta z czterema alkierzami, jednak
mimo funkcji obronnych, została wraz z otoczeniem
zniszczona przez Szwedów w 1706 roku. Odbudowę
rezy-dencji prowadzili Sieniawscy oraz  Czartoryscy.
Największy blask pałac zyskał na przełomie XVIII i
XIX wieku, za sprawą działalności Izabeli i Adama
Kazimierza Czartoryskich. Warto zobaczyć NO
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Mikołaj Jóźwik z kl. 8a zajął III
miejsce w I Interdyscyplinarnym
Konkursie Wojewódzkim „Wsiąść
do pociągu”  - kategoria literacka.

Dawid Bubnow z kl.6b otrzymał
wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Literacko - Plastycznym
700 LAT LUBLINA! „PIÓREM I
PĘDZLEM O LUBLINIE”. Jest
również laureatem konkursu
kuratoryjnego z j. rosyjskiego.

Mikołaj Jóźwik

 Szkolny konkurs "Świat
postaci Prusa"
Nagroda Grand Prix:
Aleksandra Stefaniak IVb
Nagrody:
Michał Smarzewski IV b
Antoni Hunek IVa
Bartosz Delmanowicz VIa
Bartosz Pawluk Vb
Julia Piętas VIc
Sonia Prawicka VIc
Barbara Kowalska VIc
Wyróżnienia:
Amelia Poniewozik IVa
Blanka Żabicka IVa
Cezary Myszkowski VIIc
Ernest Czechowski Vb
Grzegorz Grzesiak Vb
Iga Farion VIIc
Julia Buchajczuk IVa
Julia Kostyła Vb
Maja Adameczek IVa
Michał Chyżyński IVa
Michał Szyba VIIa
Natalia Sagan VIa

Wiktor Nyga IVa
Magda Meksuła 
i Łucja Próchniak VIb
Natalia Wnuczek VIIc
Dariusz Ksyt IV b
Bartosz Bednarczuk Va
Justyna Kokoszka Va
Serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy na stronę szkoły do
obejrzenia nagrodzonych filmików.

Ola Stefaniak

Piotr Michalak z kl.4b  zajął I
miejsce w OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE  MISYJNYM „MÓJ
SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

Serdecznie gratulujemy naszym
kolegom i zachęcamy wszystkich
do udziału w konkursach.

NO

NO
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