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  WRACAMY DO SZKOŁY STACJONARNIE!

.

 Po długim okresie zdalnego nauczania nareszcie
rozpoczynamy nowy rok szkolny stacjonarnie.
 Bardzo się cieszymy, gdyż zdalne nauczanie wcale nie
było takie super. Wiele osób nie uczyło się, tylko grało w
gry lub po zalogowaniu się wcale nie słuchało lekcji.
Nauczyciele nie mogli reagować tak, jak na lekcji, bo
przecież nie widzieli, co robią uczniowie.
 Niektórzy chcieli się uczyć, ale nie mieli warunków: słaby
internet, który się zacinał lub pokój dzielony z młodszym
rodzeństwem, czy rodzeństwem, które też miało zdalne
nauczanie wcale nie ułatwiały nauki. Jeśli jeszcze w tle
miało się innych domowników czy np.  zwierzęta, naprawdę
było niełatwo. 
  Dlatego ten nowy rok szkolny rozpoczynamy z nadzieją,
że uda się spędzić go w szkole, wśród kolegów i uczyć
normalnie. Oby tak było! :) 
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  KRÓTKO I NA TEMAT - skrót wydarzeń wrześniowych

 NARODOWE CZYTANIE
   4 września w Parku Miejskim odbyło się Narodowe Czytanie utworu
Gabrieli Zapolskiej "Moralność pani Dulskiej".
W sobotni poranek, w pięknych okolicznościach przyrody, tekst utworu
czytali: pan Józef Gruszczyk - burmistrz Ostrowa Lubelskiego, pan Janusz
Szalast - radny, pani Katarzyna Równiak - dyrektor naszej szkoły, pani
Izabella Marzęda - nauczycielka języka polskiego oraz uczniowie :) 
 

61. POKAZY Z FIZYKI
    20 września uczniowie klas ósmych udali się do Lublina, by wziąć udział
w Pokazach z Fizyki. To widowiskowe zajęcia ze szczyptą humoru,
popularyzujące nauki ścisłe za pomocą doświadczeń. Ich uczestnicy mogą
zdobyć, uzupełnić lub powtórzyć swoją wiedzę z fizyki, na której tak
naprawdę opiera się nasze życie.
Brawa za odwagę dla : Zuzi, Oliwii i Wiktorii, które zgłosiły się do udziału w
eksperymentach 
  Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej,
czyli skansenu. Podziwialiśmy drewnianą architekturę wsi i
prowincjonalnego miasteczka z zakładami usługowymi: szewca, krawca,
fryzjera, z piwiarnią, restauracją, a nawet- aresztem!
Miłym akcentem był obiekt pochodzący z Ostrowa Lubelskiego - okólnik,
czyli zagroda gospodarcza przeznaczona dla bydła, koni lub owiec.

Nasz! Okólnik z Ostrowa Lubelskiego:)

KONCERT PATRIOTYCZNY 
  22 września uczniowie klas V-VIII mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym
wydarzeniu artystycznym. Był to Koncert Patriotyczny w wykonaniu
Norberta "Smoły" Smolińskiego - muzyka, kompozytora, wokalisty, autora
tekstów, założyciela i lidera zespołu CONTRA MUNDUM, pochodzącego z
Warszawy, a obecnie związanego z naszym regionem.
 Była to niecodzienna lekcja historii i literatury, która przypominała wojnę
polsko-bolszewicką z 1920 roku, wybuch II wojny światowej, zbrodnię
katyńską, powstanie warszawskie, nieludzkie traktowanie więźniów obozów
koncentracyjnych (wśród nich były także dzieci), morderczą tułaczkę
Polaków zesłanych na Sybir oraz tragedię polskich partyzantów. 
  A to wszystko wyśpiewane na rockową nutę, wsparte pokazem obrazów.
 Widownia była bardzo aktywna, wiele osób zdobyło pamiątkowe upominki
ufundowane przez IPN. 

Norbert Smoła Smoliński
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KRÓTKO I NA TEMAT

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2021 - "Myślę, więc nie śmiecę"

 Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie
Świata – Polska 2021”. Hasło tegorocznej kampanii brzmi: „Myślę, więc nie
śmiecę’’. Akcja ma zachęcać do poszanowania środowiska oraz
ograniczania wytwarzanych odpadów.
 Sprzątaliśmy teren wokół szkoły oraz Trakt Królewski i niestety, ciągle
jeszcze wszędzie można znaleźć śmieci. Czy tak trudno wyrzucić do kosza
papierek, puszkę po napoju? Nasuwa się smutny wniosek, że jednak nie
wszyscy myślą...

 DZIEŃ CHŁOPAKA

   Zawsze pod koniec września świętujemy w szkole Dzień Chłopaka.
 Z tej okazji chłopcy otrzymują różne prezenty albo po prostu cała klasa
idzie na pizzę lub zamawia ją do szkoły. Jest wesoło i radośnie.
W tym roku chłopcy też otrzymali różne upominki, np. kubki z podpisami
dziewczyn albo eleganckie muszki, które można założyć na egzamin, by
przyniosły szczęście. Zobaczymy, czy założą;)
  Oczywiście nie obyło się bez zabaw, była nawet belgijka odtańczona w
klasie VIII b :)
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  07.09.21 do naszego kościoła przyszli pielgrzymi z Sosnowicy. Wśród
nich było10 dorosłych i 25 osób młodzieży. Po powitaniu przez księdza
proboszcza wolontariuszki Caritas z  naszej szkoły zaprosiły
zgromadzonych na pyszny posiłek, którym było leczo, ciasto oraz kompot. 
Z niektórymi pielgrzymami dziewczynki nawiązały kontakt i rozmawiały w
wolnym czasie. Gdy pielgrzymi już się posilili, udali się  na Mszę Świętą do
kościoła.

   08.09.21 w naszym kościele odbyły się dożynki gminno- parafialne. Msza
święta odbyła się przy ołtarzu polowym na dworze, a pozostała część
uroczystości za plebanią. Wystąpiło bardzo dużo osób, m.in. dziewczyny z
SK Caritas z naszej szkoły, które zaśpiewały dwie religijne piosenki.  
 Było sporo różnorodnych stoisk kół gospodyń wiejskich, jak i atrakcji dla
dzieci i młodzieży. Pojawiła się także nasza ostrowska Wataha.
 Dożynki zakończyły się imprezą nad Jeziorem Miejskim.

  DOŻYNKI I PIELGRZYMI W NASZEJ PARAFII
 
                                                                                       Kaja Bartkowicz
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 SPORT POZWALA SPEŁNIAĆ MARZENIA! Rozmowa z Sofią Ennaoui

-Proszę nam zdradzić ile miała Pani lat kiedy zaczęła trenować
lekkoatletykę?

-Miałam wtedy 15 lat, poszłam na swój pierwszy trening w 2010 roku.

-W ilu Igrzyskach Olimpijskich brała Pani udział?

-Tylko raz, w Rio de Janeiro w 2016 roku, niestety kontuzja wykluczyła
mnie z w tym roku z wystartowania w Igrzyskach w Tokio.

- Jaki jest Pani najwyższy rekord?

-W biegu na 1500 metrów jest to 3, 59.

-Co by Pani doradziła dzieciom, które chcą odnieść sukcesy w
sporcie?

-Najważniejsze jest to, żeby dzieci cieszyły się tym, co robią, sport pozwala
spełniać marzenia.

-Ile razy w tygodniu Pani trenuje?

-Jest to dwanaście treningów w tygodniu po 2-3 godziny dziennie.

-Czy ma Pani jakieś inne pasje?

-Bardzo lubię czytać książki, bardzo mnie to relaksuje.

-Dziękujemy pięknie za ten wywiad!

                  Rozmawiały: Oliwia Wietrzyk i Tatiana Goławska

Pani Sofia Ennanoui

Pani Sofia Ennanoui

Oliwia

Oliwia
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 SOFIA ENNAOUI Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE

 3 września gościliśmy wybitną polską lekkoatletkę - Sofię Ennaoui, która
spotkała się z uczniami naszej szkoły na Orliku, by zachęcić do uprawiania
sportu i prowadzenia zdrowego, aktywnego trybu życia.
Sofia specjalizuje się w biegach średnich i długich. Jest m.in. finalistką
Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 roku w biegu na 1500 metrów i
wicemistrzynią Europy z 2018 roku na tym samym dystansie. Ze względu
na kontuzję podjęła decyzję o rezygnacji z udziału w tegorocznych
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.
Sofia chętnie udzielała odpowiedzi na pytania uczniów (a było ich mnóstwo!
- zwłaszcza, że pytający otrzymywali pamiątkowe gadżety).  
Na koniec wszyscy otrzymali autograf sportsmenki, mogli sobie zrobić
wspólne zdjęcie, zaś redaktorki redakcji naszej gazetki szkolnej
przeprowadziły z Sofią wywiad, który możecie przeczytać w tym wydaniu
gazetki :)
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KĄCIK LITERACKI

 "Mój przyjaciel"

 Kumpla mam niedaleko,
można rzec, za rogiem.
Lecz nie spotkam go na drodze
idąc z moim czworonogiem.

 Jest wesoły, uśmiechnięty
umie mnie rozśmieszyć.
Gdy siedzimy na huśtawkach,
czas tak szybko leci.

 Cerę ciemną ma i włosy,
takie same oczy.
Wzrost ma niższy,
równy ze mną jest, kiedy podskoczy,

 Lubi luźny styl sportowy,
gdy strój swój dobiera.
W czasie wolnym się zdzwaniamy
i w teren ruszamy.

                              Michał Grygiel

"Przyjaciółka"

 Moja przyjaciółka jest miła i piękna,
mądra oraz elokwentna.

 Matematyka to dla niej fraszka,
a angielski - z mleczkiem kaszka.

 Przyjazna i kulturalna, 
prawdziwa oraz normalna.

 Kocha koty całym sercem,
przyjaźni się z jednym wielce.

 Wspaniała z niej koleżanka,
jest uśmiechnięta już od poranka.

                          Oliwia Wietrzyk

Zuzanna Grygiel

Friends forever

pixabay

Zuzia Grygiel
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 ZWIERZAKI SŁODZIAKI

Idzie jesień...

                     10 ciekawostek o... JEŻACH

1. Jeże to prawdziwe śpiochy. Każdego dnia na sen poświęcają do 18
godzin.

2. Jeż uaktywnia się nocą. Przesypia praktycznie cały dzień, wyjątek
stanowią ulewne dni, gdy z ziemi wychodzą dżdżownice. Żeruje, gdy
zapada zmierzch.

3. Z uwagi na negatywną działalność człowieka, populacja tych
zwierząt z roku na rok się zmniejsza. Naukowcy przewidują, że w 2025
roku populacja jeży na wolności będzie drastycznie niska.

4. Jeże nie stanowią żadnego zagrożenia dla człowieka.

5. Zamieszkują głównie trudno dostępne chaszcze przykryte liśćmi.

6. Znakiem rozpoznawczym tych zwierząt są kolce. Każdy jeż ma ich
około pięciu tysięcy. 

7. Kiedyś wierzono, że jeż zamieszkały nieopodal domostwa przynosi
szczęście.

8. Choć są dobrymi pływakami, to nie lubią wody.

9. Na wolności jeże żyją od 4 do 7 lat. Rekordzista przeżył 16 lat.

10. Podczas jednej nocy jeże są w stanie zjeść ponad 100 gąsienic.
 

 Ciekawostki zebrała Milena Kwit

Paweł Nawrocki

Ami Nawrocka

Milena Kwit
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GRY I INNE NEWSY INTERNETOWE

Ciekawostka!
Postacie z gry "Roblox" miały przypominać figurki z klocków "Lego"!
Użytkowników "Minecraft' a" jest około 140 milionów! 
Znana gra "My Talking Tom" została opublikowana 2013 roku, za to
"My Talking Angela" 2014 roku!

Otwieramy nowy kącik - "Gry i inne newsy internetowe", będziemy tu
publikować różne ciekawostki z naszych ulubionych gier! 
Zapraszamy, żebyście pochwalili się swoimi pracami. 
Przesyłajcie na adres: nie.dla.kujonow@wp.pl 
a my opublikujemy je w gazetce! 

Minecraft

Minecraft

Oliwia

Oliwia
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