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W marcu jak w garncu, ale my tutaj nie o pogodzie ...
Marzec zwiastuje nadejście wiosny, to czas radości.
Żyjemy codziennym, szkolnym życiem. Co rano biegniemy
do szkoły, spotykamy się ze znajomymi, chcemy bawić się i
tańczyć, śmiać się i wyjeżdżać na wycieczki. Tak długo już
tego nie było. Pandemia zamknęła nas w domach, więc tym
bardziej cieszymy się ze wspólnych spotkań.
Mamy szalone pomysły i chcemy je realizować.
Tymczasem zewsząd atakują nas wiadomości o strasznej
wojnie trwającej w Ukrainie. Coś, o czym czytało się w
podręcznikach do historii albo w lekturach, nagle stało się
faktem. Wszystkie wiadomości przez całe dnie transmitują
te przerażające obrazy. W naszym miasteczku też pojawili
się uciekinierzy z Ukrainy. Dorośli ciągle rozmawiają o
wojnie. Wszyscy zadają sobie pytania: Co będzie dalej?
Kiedy to się skończy? Czy Rosja nie zaatakuje także nas? I
wiele, wiele innych...
Nagle tak aktualne stają się wiersze dawnych poetów, ale
i tych współczesnych, poetów młodego pokolenia, jak
Michał Matejczuk, którego wiersz możecie przeczytać
poniżej.
Oby nigdy więcej wojny.
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Dzień bez Plecaka - niech żyje
kreatywność!
W tym roku szkolnym pierwszy dzień wiosny przywitaliśmy niecodzienną
zabawą w szkole, mieliśmy Dzień bez Plecaka. Okazuje się, że przybory
szkolne można przynieść w tylu różnych "opakowaniach"! Były wózeczki dla
lalek, wiklinowe koszyki, kosze na zakupy, a nawet książki w obudowie od
komputera!
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Dzień Kobiet

Dzień Kobiet to miłe święto, w ostatnim czasie - jedna z niewielu okazji
do uśmiechu. Trzeba przyznać, że nasi Panowie i chłopcy spisali się
doskonale. Były życzenia, kwiaty, słodkości i upominki.
Klasa IV miała okazję delektować się ogromnym, pysznym tortem,
ufundowanym przez chłopców. Grono dziewcząt powiększyło się o nową
koleżankę - Janinkę z Ukrainy.
W klasie Vb również królował tort. Takie wypieki to prawdziwa uczta dla oka
i podniebienia.
W klasie V a pojawiły się piękne kwiaty, z kolei klasa III raczyła się
pyszną pizzą. Dziękujemy wszystkim chłopcom za przygotowanie
niespodzianek i ich mamom za nieocenioną pomoc!
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NAGRODY W KONKURSIE
"NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH"
10 marca 2022 r. w siedzibie Pracowni Miniatura Domu Kultury "3D - trzy
przestrzenie kultury" w Lublinie odbyła się uroczysta gala Konkursu
Poetyckiego dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego
pod hasłem "NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH".
Patronat honorowy sprawowało Kuratorium Oświaty w Lublinie, Marszałek
Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Lech
Sprawka, Instytut Pamięci Narodowej, Norbertinum, zaś patronat medialny Fundacja Kwartalnika "Wyklęci" oraz Polskie Radio Lublin.
W konkursie wzięło udział ponad 130 uczniów ze szkół podstawowych
województwa lubelskiego.
Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazło się dwoje uczniów
naszej szkoły:
I nagrodę w kategorii uczniów klas IV-VI otrzymał Krzysztof Wysok z kl. Va
I nagrodę w kategorii uczniów klas VII - VIII otrzymała Martyna Skolska z kl.
VIII b.
Nagrodzone wiersze możecie przeczytać u nas!

TAK TRUDNO
Tak trudno czekać na Ciebie, Tato,
gdy mija chwila za chwilą.
dzień za dniem,
potem lato, kolejna zima.
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Kolor naszych dróg został opleciony
Kolor naszych dróg został opleciony
szkarłatną czerwienią.
Zostaliśmy osądzeni,
jakby najwyższy sąd ostateczny
wydał wyrok...
Wyrok niepamięci.
Tu śmiech anioła śmierci
roznosi się po świecie.
Dłoń dyktatora pociąga za sznurki.
O Polsce już nikt nie pamięta.
Lecz my, Niezłomni,
czujemy smak
utęsknionej wolności.
Lojalni,
waleczni,
odpowiedzialni,
odważni,
dumni.
Dumnie będziemy chronić
i dumnie odejdziemy ze sceny.
Aby młode pokolenie
nie musiało żyć w takich czasach...
Czasach anioła śmierci.
Czuwamy!
Żołnierze Wyklęci.
Martyna Skolska, klasa VIII

Tak trudno czekać na Ciebie, Tato,
gdy mama płacze ukradkiem,
rowerem jeździć nauczył mnie dziadek
i bramki strzelam kolegom.
Tak trudno czekać na ciebie, Tato,
słuchać, że jesteś bandytą,
że wojna dawno już się skończyła,
i wszystkim dzisiaj żyje się super.
Tak trudno czekać na Ciebie, Tato,
gdy tułać się musisz gdzieś w lesie
albo w więzieniu biją Cię mocno
i nie zobaczę już Ciebie.
Jednak gdy myślę, Tato, o Tobie,
to tak mi łatwo przychodzi
kochać Ojczyznę, śnić o Wolności
i być niezłomnym na co dzień.
Bo wzorem jesteś dla swego syna
w walce i poświęceniu
i łatwiej przetrwać chwile rozstania,
i czekać ciągle na Ciebie.
Krzysztof Wysok, klasa V a

Martyna została poproszona o wypowiedź do audycji Radia Lublin
„Niezłomni w moich oczach. Poezja odkrywa prawdę o bohaterach".
Możecie jej wysłuchać tutaj
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W marcu jak w garncu...

To najbardziej znane przysłowie o marcu, które pewnie każdy słyszał
chociaż raz. „W marcu jak w garncu” to określenie dla pogody, która cały
czas się zmienia i nie da się jej przewidzieć. Marzec to miesiąc na
pograniczu zimy i wiosny, dlatego jednego dnia może padać śnieg, a
drugiego świecić słońce i jednocześnie mocno wiać. Tak samo jak w garnku
mieszają się ze sobą różne składniki i różne temperatury, tak samo w
marcu mieszają się ze sobą wszystkie pory roku.
W marcu 2022 roku pomieszały się też dni radosne z dniami smutku,
niepokoju i trwogi, a to za sprawa trwającej po sąsiedzku wojny w Ukrainie.
Co radosnego, a co smutnego przyniósł nam marzec?
NA POMOC UKRAINIE
SK Caritas zorganizował w naszej szkole zbiórkę artykułów na pomoc
walczącej Ukrainie.
Zebrane dary będą bezpośrednio przekazane do ukraińskich szpitali,
jednostek wojskowych i punktów recepcyjnych przez Ukraińską
Organizację Skautową "Płast" działającą w Polsce. Zbieraliśmy artykuły
medyczne, odzież, artykuły dla dzieci, środki higieniczne, artykuły
techniczne, jak latarki czołowe, powerbanki, itp.
W zbiórkę zaangażowało się bardzo wielu uczniów, nauczycieli i
pracowników szkoły. Wszyscy chcemy pomóc walczącym.
Przyłączyliśmy się także do apelu Społecznej Rady Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II o modlitwę w intencji pokoju w Ukrainie w nadziei na szybkie
zakończenie tej strasznej wojny.
CHWILA RADOŚCI
We wtorek, 1 marca, odbyła się w szkole dyskoteka zorganizowana przez
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
Po długim okresie izolacji w pandemii, w smutnej rzeczywistości, w jakiej
przyszło nam teraz żyć, była to dla wszystkich chwila radości, beztroski, po
prostu bycia razem.
NARESZCIE NA WYCIECZKI!
Uczniowie z klasy III i IV odbyli niezwykłą podróż do Parku Trampolin w
Lublinie. To była niesamowita lekcja wychowania fizycznego. Zabawa
pozwoliła wszystkim wyładować emocje i złapać pozytywną energię.
Gościliśmy wśród nas nową koleżankę z Ukrainy - Jasię, która była bardzo
podekscytowana i zadowolona, uśmiech nie schodził jej z twarzy.
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - NAUKOWO I RADOŚNIE
W tym dniu, zwanym inaczej Dniem Wagarowicza, zamiast uciekać z lekcji,
uczniowie mogli wcielić się w rolę nauczycieli i poprowadzić lekcje.
Członkowie Koła Chemicznego zaprezentowali specjalne pokazy dla
uczniów klas I-III. Chemiczne czary-mary zafascynowały maluchów.
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LITERATURA INSPIRUJE
Uczniowie klas piątych, zainspirowani lekturą "Opowieści z Narnii. Lew,
czarownica i stara szafa" stworzyli piękne makiety fantastycznego
królestwa. Z kolei, czytając "Tajemniczy ogród", zapragnęli stworzyć własne
miniaturowe ogrody. Kwiatowe kompozycje w szklanych pojemnikach stały
się piękną ozdobą klasy. W podlewanie roślinek angażowali się wszyscy:)

