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 Drodzy Nauczyciele!
 Z głębi serca dziękujemy Wam za
wszystkie dni, które wspólnie przeżyliśmy.
Jesteśmy wdzięczni za każdą pogodną
chwilę, za każdy uśmiech, miłość, dobrą
radę. W ciągu tych wszystkich lat,
wychowując nas, staliście się naszymi
przyjaciółmi, na których zawsze można
polegać, którzy zawsze służą wsparciem. 
                           Redakcja Naszym Okiem

NO

Drodzy czytelnicy!
 Witamy w pierwszym numerze gazetki Naszym okiem w nowym
roku szkolnym. Tak jak i w ubiegłym gazetka będzie wydawana
co miesiąc. Będą różne tematy i mamy nadzieję, że znajdziecie
coś dla siebie. Oto nasz trochę zmieniony zespół.  Dołączyli do
nas uczniowie kl. 5b. Bardzo serdecznie ich witamy i liczymy na
owocną współpracę.
 Na poniższych zdjęciach są nasi najmłodsi koledzy, którzy
rozpoczynają naukę w oddziale zerowym i klasach pierwszych
naszej szkoły. Witamy w naszej szkolnej gromadzie i życzymy
dużo radości i sukcesów!

Początki polskiej edukacji
Komisja Edukacji Narodowej
została utworzona z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego          i
zajęła się reformowaniem szkolnictwa     w
Polsce. Działała w latach 1773-1794.
Stworzyła nowoczesną strukturę
organizacyjną oświaty – od szkół
elementarnych poprzez gimnazja, aż do
wyższych uczelni.

14 X Dzień Edukacji Narodowej
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książki

HISTORIA

KSIĄŻKI, KSIĄŻKI ... JAK TO SIĘ
ZACZĘŁO ?
3000 roku p.n.e Sumerowie
opracowali pismo i uwiecznili je na
glinianych tabliczkach. Uznajemy
je za pierwszy utrwalony przekaz
pisemny informacji, który stał się
pierwowzorem książek. Pierwszą
autorką jaką znamy z imienia
była Ehdeduanna, córka króla
akadyjskiego, który panował 
w 2340-2284 p.n.e.

DRUK I NAJSTARSZE
DRUKOWANE KSIĄŻKI
Ponad pół tysiąca lat przed  Janem
Gutenbergiem,który wydał w
Europie pierwszą drukowaną
książkę, Chińczycy wydają
pierwszą drukowaną książkę na
świecie "Diamentową Sutre"
(868r.).  Chińczycy są  twórcami
tuszu i atramentu. W 105 roku n.e.
Cai Lun wynalazł sposób wyrobu
papieru, a Cai Young w 175 roku
prosił cesarza o wyrycie
konfucjańskiego Pięcioksięgu na
kamiennych tablicach w celu ich
kopiowania. 
Wybierz i sięgnij po:
-klasykę: "Zagadki Sherlocka
Holmesa", "Wesołe przygody
Robin Hooda" 
-do nauki: "Szkoła malowania"
-infografiki: "Star Wars", "II
wojna światowa"

,,Pełna miska dla schroniska ll" 
 Od 5 do 30 października w naszej
szkole odbywa się zbiórka karmy
dla zwierząt ze schroniska w
Lublinie. Karmę tę można
przynosić do specjalnie
oznaczonych kartonów przy
wejściu do szkoły. 
Bardzo dziękujemy za okazane
wsparcie! Zwierzaki na pewno się
ucieszą!

"Czytanie książek to
najpiękniejsza
zabawa, jaką sobie ludzkość
wymyśliła"
                 Wisława Szymborska

"Kto czyta książki, żyje
podwójnie"
                  Umberto Eco

Zbieramy!
Zbieramy!

  Przekonajcie się, gdzie wasi koledzy spędzili
wakacje!
W naszej szkole przeprowadziliśmy ankietę na temat
spędzenia ostatnich wakacji. Najwięcej osób
odwiedziło miasta. Najpopularniejszym był Lublin,     w
którym wypoczywało 19 osób i Warszawa z wynikiem
7. Dużo osób odwiedzało wsie. Najwięcej uczniów
odwiedziło Susiec. Wieś osiągnęła wynik 6. Nad
morzem najpopularniejsze było Trójmiasto, które
odwiedziło 13 osób. Nasi koledzy jeździli też w góry,
najwięcej do Zakopanego. Niektórzy byli też nad
jeziorem. Wszyscy odwiedzili 33 wsie i 35 miast, a 7
osób było za granicą. Najwięcej w Bułgarii - 3 osoby.
Pytaliśmy 65 osób.

INTERNET

INTERNET
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         Drodzy czytelnicy!
  Zaczęła się już jesień, która trwa od 23 września do
22 grudnia. O tej porze roku  większa część przyrody
szykuje się do zimowego snu. Niektóre ptaki, takie jak
bociany czy żurawie, odlatują do ciepłych krajów.
Natomiast  inne, na przykład jemiołuszki czy gile,
przylatują do nas.
 Jesień ma różne fazy:
- złota polska jesień, która charakteryzuje się pięknym
ubarwieniem liści oraz babim latem.
- jesienna słota, w której występuje deszcz, plucha,
szare, ołowiane niebo i zimny, porywisty wiatr.
 Jesień to okres chorób, więc na ten czas, życzę Wam
drodzy Czytelnicy dużo, dużo zdrowia.Jesień

Jesień

Czarny młyn

Pożegnanie Bohatera
 Łukasz Fabiański jest jednym z najlepszych
bramkarzy na świecie. Lecz niedzielnego wieczoru
Polak skończył karierę reprezentacyjną. Miał wiele
ważnych interwencji, jak np. pamiętny rzut wolny ze
Szwajcarią. Rozegrał dla reprezentacji 57 meczów.
Zadebiutował w wygranym 2-1 meczu  z Arabią
Saudyjską 28.03.2006. Grał dla reprezentacji aż 15
lat! Wydaje mi się, że Fabiański był najspokojniejszym
piłkarzem w naszej kadrze, tzw. oazą spokoju. Jest
moim idolem i dzięki niemu zacząłem grać w piłkę
nożną. Łukasz- DZIĘKUJEMY!

 Czy wiesz dlaczego jesienią
liście zmieniają kolor z
zielonego na pomarańczowy lub
brązowy?
Dzieje się tak za sprawą
ograniczonego dostępu do słońca.
Liście nie mają odpowiedniej ilości
chlorofilu, dlatego żółkną.
Wytwarzają wtedy inne barwniki,
takie jak karoten. Jest to barwnik
pomarańczowy.

Czy wiesz dlaczego jesienią
drzewa zrzucają liście? 
Drzewa pozbywają się liści, aby nie
tracić wody podczas zimy.  Gdy
poznają, że dzień jest krótszy,
drzewa automatycznie, za pomocą
przegrody w gałązce odcinają
dopływ wody i listki spadają         
 z drzewa.

Obejrzyjcie "Czarny młyn"!
Grupa przyjaciół mieszka w małym miasteczku,        w
którym przeżycie czegoś ekscytującego graniczy   z
cudem. Kiedy mimo ostrzeżeń wchodzą na zakazany
teren Czarnego Młyna, ich wakacje zmieniają się nie
do poznania. Film ten to przygoda
 i fantazja. To, co niewytłumaczalne, wkracza w fabułę
stopniowo, wykorzystując codzienne rekwizyty i
zwyczajne okoliczności. Atmosfera gęstnieje ze sceny
na scenę.
Życzymy  Wam wspaniałych wrażeń!
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NO
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kl.5a

kl.7a

Centrum Dobrego Wychowania - Motycz Leśny

 Jest to miejsce do wspólnej integracji klasowej.
Każda grupa ma swojego trenera. Podczas zajęć
robimy różne prace grupowe.
Są tam dłuższe przerwy, na których możemy
wychodzić na dwór i zwiedzać ogromny obszar
zieleni.  Na dworze są alpaki, które możemy oglądać
albo labirynt, do którego  możemy wchodzić. W
jednym zdaniu, ciekawe i rozwijające miejsce, dzięki
któremu klasa może się bliżej poznać.
 W tym roku szkolnym były tam klasy: 5a i 5b oraz 7a 
i 8b. Było super!

no

NO
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"Pocztówka z wakacji"
 W dniu 30 września 2021 r. został rozstrzygnięty
konkurs "Pocztówka z wakacji" skierowany do
uczniów Oddziału Zerowego oraz klas I-VI. Do
konkursu zostało zgłoszonych aż 86 prac. Oceniane
były w trzech kategoriach: oddział 0, klasy 1-3, klasy
4-6. Cześć konkursowych prac zdobi szkolny korytarz
i przypomina ciepłe dni wakacji.
 Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i życzymy
dalszych sukcesów.

Pocztówka z wakacji Pocztówka z wakacji

Litwo ojczyzno moja… Dzieciństwo i wczesna
młodość Adama Mickiewicza
 Chłopiec z mało znaczącej rodziny z
prowincjonalnego Nowogródka stanie się genialnym
poetą, ADAMEM MICKIEWICZEM. Czy swą wielkość
zawdzięczał wyłącznie własnemu talentowi i pracy
nad nim? Czym karmiła się wyobraźnia młodego
Adama? Jakie wartości wyniósł z rodzinnego domu i
ze swej „małej ojczyzny”? 
To temat zajęć, w których uczestniczyły klasy 8
 w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej.

Klasa 8b w bibliotece

Czytaliśmy!
29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień
Głośnego Czytania. W większości klas uczniowie
przez 15 minut odczytywali głośno fragmenty
wybranych utworów. 
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