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JAK WIEŚĆ NIESIE...

Pamiętamy o 17. rocznicy śmierci Patrona naszej Szkoły
17 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie zmarł św. Jan Paweł II,
wielki Polak – Karol Wojtyła.
Nasza społeczność upamiętniła to smutne wydarzenie. Przedstawiciele
uczniów wraz z panem dyrektorem złożyli kwiaty oraz zapalili znicz pod
tablicą pamiątkową.
APEL PAMIĘCI - 82. ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ
13 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 w placówkach województwa
lubelskiego, które zasadziły Dęby Katyńskie, odbyły się Apele Pamięci uroczystości upamiętniające 82. rocznicę tej strasznej zbrodni. Również w
naszej szkole odbył taki apel. Przy naszej szkole posadzone są 3 dęby,
które upamiętniają oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez
NKWD na wiosnę 1940 roku: majora Wacława Pawłowskiego urodzonego
w Ostrowie Lubelskim, zamordowanego w Charkowie, porucznika
Czesława Kowalika urodzonego w Babiance, zamordowanego w Katyniu,
porucznika Jana Szalasta urodzonego w Rozkopaczewie, zamordowanego
w Katyniu.
ZWYCIĘZCY KONKURSU POJADĄ DO BRUKSELI
Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w
konkursie z języka niemieckiego dotyczącym krajów niemieckojęzycznych
oraz Unii Europejskiej. Konkurs organizowany był przez p. Magdalenę
Kołton, patronat nad nim sprawował Krzysztof Hetman, poseł do
Parlamentu Europejskiego. Nagrodą główną jest 5 - dniowy wyjazd studyjny
do Brukseli, w ramach którego planowane jest m.in. zwiedzanie Parlamentu
Europejskiego.
Najlepsi uczniowie, którzy pojadą w maju na wycieczkę, to : Kacper
Rymczuk, Łucja Lato, Victoria Michalak, Adam Kołton, Dawid Kłoda, Marcin
Matyjaszczyk, Zuzanna Grygiel i Wiktoria Mazurek.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
Członkowie Koła Ekologicznego oraz Koła Muzycznego przedstawili
uczniom naszej szkoły projekt edukacyjny "Pszczoła. Taka mała, a taka
ważna!" W ramach projektu mogliśmy obejrzeć prezentację multimedialną o
budowie i znaczeniu pszczelej społeczności w przyrodzie i życiu człowieka
oraz wziąć udział w quizie przygotowanym przez naszych uczniów.
Uczniowie klasy III przygotowali degustację różnych miodów. Było pysznie i
słodko! Miód gryczany, lipowy, z mniszka, rzepakowy, wielokwiatowy... Ale
się pszczółki napracowały!
Artystyczną ozdobą projektu był taniec dla Ziemi w wykonaniu
"Śpiewających nutek" oraz piosenka dla Ziemi w wykonaniu uczniów klasy
III.
Niewątpliwą atrakcją projektu okazała się Eko Budka, w której każdy uczeń
mógł zrobić sobie wiosenną, pamiątkową fotkę.
Uczniowie klas VII i VIII mogli wziąć udział w Konkursie Chemicznym "
Mistrz Układu Okresowego Pierwiastków".
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NAGRODY W KONKURSIE "WIELKANOCNA PISANKA"
Miło nam poinformować o nagrodach oraz wyróżnieniach, jakie zdobyli nasi
uczniowie w Międzyszkolnym Konkursie WIELKANOCNA PISANKA
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym w
Nowej Jedlance. Konkurs został zorganizowany w ramach
Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy".
Wzięło w nim udział blisko 130 uczniów ze szkół i przedszkoli naszego
regionu. Oto imiona nagrodzonych uczniów z naszej szkoły:
W kategorii klas I-III
3. miejsca zdobyli: Franek oraz Dominik
W kategorii klas IV-VIII
1. miejsce: Eliza
2. miejsce: Martyna
Wyróżnienie: Daria
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE KRUS-U
Michał Górny, uczeń klasy I zdobył wyróżnienie na etapie międzyszkolnym
XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci "Bezpiecznie na
wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy". Do konkursu przystąpiło 148
uczniów z 13 szkół. Gratulujemy Michałowi!

JESZCZE JEDNA NAGRODA W KONKURSIE :)
30.03.2022 został rozstrzygnięty Ogólnopolski konkurs „Idą Święta - nie o
SMS-ie, lecz o kartce pamiętaj!” Konkurs zorganizowała Fundacja Dbam o
Mój Zasięg.
Uczeń kl. I, Wiktor Szkuat,
zajął I miejsce w grupie wiekowej klas 0 - III szkół podstawowych , w
kategorii: praca wykonana wspólnie z rodzicem.
Wielkie gratulacje dla ucznia i mamy!
SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY
W ramach obchodów Dnia Ziemi odbył się szkolny konkurs chemiczny
„Mistrz Układu Okresowego Pierwiastków Chemicznych”. Wzięło w nim
udział 31 uczniów z klas 7-8. Uczestnicy konkursu mieli do podania nazwy
lub wzory 118 pierwiastków chemicznych. Najlepsi pomylili się tylko w
jednym.
Wyniki:
I miejsce - Wiktoria Mazurek i Kacper Rymczuk 99% ;
II miejsce - Julian Nowakowski 97%;
III miejsce - Victoria Michalak 95%;
IV miejsce - Oliwia Bodzak 93% ;
V miejsce - Marcin Daszczyk 91%;
VI miejsce - Klaudia Szkuat 90%.
Gratulujemy!
SPOTKANIE AUTORSKIE z Magdaleną Mazur-Ciseł
Pani Magda jest autorką książki ,, Legendy Lublina dla dzieci",
a także przewodnìkiem wycieczek po Lublinie. W poniedziałek 25 kwietnia
spotkała się z uczniami naszej szkoły, aby przybliżyć historie związane z
dawnym Lublinem. Po zakończeniu spotkania można było zakupić książkę
wraz z dedykacją autorki.
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NAGRODA W KONKURSIE PLASTYCZNYM
Julia Wolska, uczennica klasy II b otrzymała nagrodę w kategorii klas I-III w
Diecezjalnym Konkursie Plastycznym "Jeszcze będzie pięknie, mimo
wszystko" zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w UlanieMajoracie.
Na konkurs wpłynęło 218 prac. Ogółem nagrodzono 12 prac i wyróżniono
12 autorów.
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BOSKA ATENA W OSTROWIE LUBELSKIM

Opowiadanie twórcze, trochę z przymrużeniem oka;) inspirowane mitem o rywalizacji Ateny z Arachne. A gdyby tak Atena
znalazła się we współczesnym świecie? Czy spodobałoby się jej nasze miasteczko?

Było deszczowe popołudnie w Grecji. Zeus znów bawił się swoimi piorunami. Atena krzyknęła zdenerwowana:
-Tato! Próbuję czytać książkę o wspaniałym kraju - Polsce.
Zeus spokojnie odrzekł:
-To poczytasz później.
Zbliżał się wieczór. Bogini grecka Atena wyjechała do Ostrowa Lubelskiego. Była to miejscowość w Polsce. Pojechała swoim złotym fiatem pandą na
lotnisko w Sparcie. Poproszono ją tam, by założyła maseczkę. Atena bardzo się zirytowała:
- Jak to?! Ja, potężna królowa Aten, mam założyć maseczkę?! Ty mi rozkazujesz!? - odparła ze złością.
Przyszedł Zeus i kazał córce nałożyć maseczkę, aby dać przykład i nie wywoływać sensacji.
Atena wsiadła w końcu do samolotu. Lot przebiegał dobrze, póki nie zachciało jej się wyjść do łazienki. Zamiast skręcić w stronę toalety, nagle wyszła z
samolotu i spadła do Jeziora Miejskiego! Niestety, nie umiała pływać, a nawet gdyby umiała, to zbroja była za ciężka. Na całe szczęście Posejdon był na
wakacjach akurat nad tym jeziorem. Dlatego sprawnie wyłowił z niego Atenę. Bogini chodziła po Ostrowie, podziwiając widoki i dowiedziała się po drodze
o konkursie krawieckim. Konkurs ten miał się odbyć następnego dnia. Była zachwycona treścią ogłoszenia , gdyż bardzo lubiła szyć.

Nadszedł dzień konkursu, w którym Atena miała uczestniczyć .
Bogini pomyślała:
- Hmmmm, przecież ja nawet nie mam maszyny do szycia, nie mówiąc nic
o materiałach.
W następnych godzinach Atena poszła do krawcowej i zakupiła
najpotrzebniejsze przybory. Na całe szczęście, jej ojciec Zeus, dał jaj parę
euro kieszonkowego, więc mogła kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Gdy
wybrała wszystkie potrzebne akcesoria do konkursu i miała już zapłacić,
pani krawcowa powiedziała:
- Niestety, ale w Polsce nie przyjmujemy waluty euro.
Atena wykrztusiła z siebie ze zdziwieniem:
– Naprawdę nie wiedziałam, że w waszym kraju obowiązuje inna waluta. Co
mam zrobić? Czy może pani przetrzymać mi moje rzeczy, a ja szybko
pójdę do banku i wymienię walutę na polskie złote?
Pani krawcowa powiedziała:
– Oczywiście, że mogę przetrzymać Pani te materiały i maszynę.
Atena pomyślała:
- Za chwilę konkurs, muszę się pośpieszyć, póki się nie zaczął.
Gdy załatwiła wszystkie formalności i poszła po najpotrzebniejsze rzeczy,
wybrała się do parku, by poznać konkurencję.
Konkurencją była Pani Romualda Komoń, Pani Anna Soboń, Pani Dorota
Malesa i Pan Jarosław Klocko. Atena zauważyła, że ma bardzo
wymagających przeciwników. Najbardziej bała się Pani Romualdy Komoń,
gdyż z tego co słyszała, miała ona wielki talent krawiecki. Przed tym
pełnym emocji konkursem nasz szkolny Caritas zaczął zbierać pieniądze na
cele charytatywne. Był to idealny moment, ale Atena nie miała przy sobie
ani grosza. Na szczęście przyjechał z Grecji jej ojciec, Zeus, więc dał jej
pieniądze do puszek i Atena przekazała pieniądze od tatusia. Cała puszka
Caritasu została zapełniona dzięki temu. Wybiła godzina rozpoczęcia
konkursu.
Zawodnicy mieli uszyć jak najpiękniejszą torebkę.
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Zawodnicy mieli uszyć jak najpiękniejszą torebkę. Wszyscy byli bardzo
skupieni, dali z siebie wszystko, ale torebka Romualdy Komoń wygrała.
Atena, ponieważ nie umiała trzymać w sobie emocji, wyciągnęła włócznię i
biegła w stronę Pani Romualdy, która właśnie odbierała nagrodę!
Nagle pani Romualda wyciągnęła spod płaszcza metalową szczotkę i
zaczęły ze sobą walczyć. Atena bardzo się zdenerwowała i tak zaciekle
walczyła z panią Romką, aż do upadłego! W pewnej chwili nagle Atena
osłabła, gdyż jej ojciec, Zeus, odebrał jej moce! Stwierdził, że jego córka,
podobno taka sprawiedliwa, a bije się o nagrodę ze staruszką! Pani
Romualda wygrała, gdyż Atena straciła wszelkie siły. Wróciła z Zeusem do
domu na Olimp, pogrążona w smutku, gdyż myślała, że jest najlepsza w
krawiectwie, a okazało się, że jednak pani Romka wygrała.
Gdy tylko następnym razem przyjechała do Ostrowa, niezwłocznie
postanowiła, że musi przeprosić panią jak najszybciej. Przypomniała sobie
swoją rywalizację z Arachne i nieszczęśliwe zakończenie, gdy też uniosła
się gniewem, a Arachne potem się powiesiła z rozpaczy. Atena chciała
przywrócić ją do życia, ale nie mogła uczynić tego w dawnej postaci.
Biedna Arachne została pająkiem, który tka misterne sieci - pajęczyny.
Gdy tylko skruszona bogini spotkała Panią Romualdę, przeprosiła za
swoje zachowanie. Przyznała, że postąpiła zbyt pochopnie i pogratulowała
rywalce. Pani Romka jej wybaczyła. Była zachwycona, że wygrała z Ateną grecką boginią i wszystko skończyło się szczęśliwie.
Morał z tego taki,
że nie warto dawać ponosić się emocjom w niesłusznej sprawie.
Autorzy: Marcin Matyjaszczyk,Sylwester Komoń, Dawid Kłoda
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